ONTMOETINGSPLEK OBBICHT
De gemeente is gemeentebreed gestart met onderzoek en interactieve bijeenkomsten voor inwoners inzake de toekomst van de maatschappelijke accommodaties. Dat zal moeten leiden tot een: ”Toekomstvisie Duurzame accommodaties Sittard-Geleen”. Na de bijeenkomsten op diverse locaties vond
er een slotbijeenkomst voor alle deelnemers samen plaats in het Forum te
Sittard. In november jl. was er een 2e ronde om de resultaten uit de eerdere
bijeenkomsten te bespreken. De bijeenkomsten voor Obbicht vonden samen
met de genodigden van Grevenbicht plaats.
In 2016 zal hiertoe, nadat voorstellen vanuit het college van B&W besproken
zijn, in diverse commissies een besluit worden genomen door de gemeenteraad. Als er over wordt gegaan tot daadwerkelijke acties is het plan andermaal
een bijeenkomst voor inwoners te organiseren. Heeft u interesse om uw stem
te laten horen laat u dat weten dan!
Het Dorpsplatform heeft op de Dorpsdriedaagse in juni jl. : “Gaef Get om Obbeeg” een kleinschalig praktijkonderzoek uitgevoerd, samen met een neutrale
derde en onder willekeurige personen. De resultaten hiervan laten zien dat
ruim 80% van de bevraagde inwoners behoefte heeft aan een kleinschalige en
openbare voorziening in de kern van het dorp. Een voorziening die toegankelijk
is voor alle leeftijden. Opvallend is dat veel inwoners aangeven dat er een open
inloop moet zijn en dat zij behoefte hebben aan een plek met een buitenterras.
Wij hebben de onderzoeksresultaten netjes volgens een verantwoorde onderzoekssystematiek verwerkt en aangereikt aan de gemeente. Veel inwoners
gaven ook aan dat zij een idee hadden waar een ontmoetingsplek aan moet
voldoen en waar mogelijkheden liggen voor de nabije toekomst in de te verwachten vrij komende gebouwen. Hier zaten zeker zeer interessante suggesties bij en ook die hebben wij aangereikt aan de gemeente. Het dorpsplatform
bekijkt momenteel of er een enquête onder alle inwoners uitgevoerd kan worden; wij informeren u hierover via de bekende kanalen. Het is nu in elk geval
ook wachten op het college van B&W, de bevindingen van de commissies en
het besluit van de gemeenteraad. Het Dorpsplatform is in elk geval van mening
dat de onderzoeksresultaten een goede indicatie geven van de behoefte van
de inwoners van Obbicht.

TUNNEL: ‘DEN UUL’
U heeft het misschien al in de krant gelezen maar in verband met de aanleg
van de A2 is Rijkswaterstaat voornemens een aantal bruggen en tunnels
weg te halen. Een daarvan is de tunnel op het traject dat bij ons allen bekend
is als: ‘Den Uul’. Wij weten allemaal dat dit traject veelvuldig gebruikt wordt
door scholieren die via dit gebied in groepen naar en van school fietsen.
Maar ook andere Obbichtenaren en recreatieve fietsers maken er regelmatig
gebruik van om richting Guttecoven en Born te fietsen. Het is een betrekkelijk veilig gebied en derhalve vinden ook wij dat deze tunnel niet mag verdwijnen. Samen met de platforms uit Born, Buchten, Holthum en Martijn Segers
uit Born (initiatiefnemer) wordt nu een actieplan uitgewerkt. U kunt helpen
door een zienswijze in te dienen hoé u dat moet doen vindt u op: www.
a2actie.nl om vervolgens via www.burgerparticipatie.nl uw zienswijze in te
dienen. Let op dit moet gebeurd zijn voor 31 december a.s.!

DE VOLKSUNIVERSITEIT IN
OBBICHT…
EN WAT ER TE HALEN IS…..?

ONZE SPEERPUNTEN

Activiteiten Volksuniversiteit
Maasland: aanjagers van kennis,
ontspanning en ontmoeting.

•

De Volksuniversiteit Maasland is het
cursuscentrum voor kennis, creativiteit en cultuur. Een breed aanbod
cursussen, workshops en lezingen
biedt velen de mogelijkheid kennis
op te doen, op te frissen of te vergroten, creatief bezig te zijn en cultuur te snuiven.

•

Kermis: Onderzoeken óf en hoe de resultaten van de enquête met belang
hebbende ondernemers en andere betrokkenen vertaald kunnen worden in
een concreet verbeterplan.
Ontmoetingsplek/huiskamervoorziening: deze dient te voldoen aan de
geuite behoefte van een grote meerderheid van bevraagde inwoners
hetgeen uit een kleinschalig praktijkonderzoek naar voren komt namelijk: vrij
toegankelijk en openbaar, op verschillende dagdelen geopend, geschikt voor
alle leeftijden en waar de mogelijkheid bestaat tot het verder ontwikkelen van
vrijwilligerswerk voor uiteenlopende doelgroepen en tevens een klein,
eenvoudig, maar sfeervol, terras heeft. Speciale aandacht dient er te zijn voor
de mogelijkheid tot jeugd-jongerenactiviteiten.

•

Samen met jeugd- jongeren vereniging actieplan uitwerken om voor deze
doelgroep activiteiten te ontwikkelen.

•

Realisatie Tijdvenster op pleintje: “Oude Kerktoren”

•

Project Grensmaas: actief volgen in samenwerking contactpersoon

De Volksuniversiteit Maasland verzorgt een groot scala aan activiteiten in zorgcentra op diverse plaatsen in de provincie. Cursussen en
workshops, kort bij huis en op maat
bezorgen de deelnemers leerzame,
gezellige ochtenden en middagen
waar naar uit gekeken wordt.

•

Uitbreiding Wandelpad- Kingbeek: via contactpersoon actief volgen.

•

Onderwijsvoorziening en Sport: samen met andere betrokkenen
actief volgen.

•

Enkele malen per jaar Spreekuur organiseren met de Wijkagent en de
contactpersoon werkgroep veiligheid. Van hieruit verkeersknelpunten
bespreekbaar maken

•

Ondersteunende inzet t.b.v. Oranjecomité

Sinds kort verzorgt de Volksuniversiteit Maasland ook cursussen
en workshops in Wijksteunpunten,
Gemeenschapshuizen en Buurtcentra: waaronder Obbicht. In samenwerking met onder andere welzijnsinstellingen en ouderenbonden
worden de mensen geënthousiasmeerd voor veel leuke bezigheden.
Een proefproject, zoals in Obbicht, dat loopt tot september 2017
maakt deze dienstverlening mogelijk. Financiële ondersteuning door
de Provincie Limburg en de deelnemende gemeenten geven deze
activiteiten een belangrijk duwtje in
de rug.

•

Terrein t Törp: actief volgen en inwoners voorzien van informatie.

•

Bewegingsactiviteiten Senioren:
samen met contactpersoon ’Ouderenvereniging’ verankeren en bekijken wat
mogelijk wekelijks, met ondersteuning van Escplore, georganiseerd
kan worden.

•

Samen met andere betrokken platforms actieve inzet t.b.v. behoud van de
tunnel bij: ‘Den Uul’.

Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u telefonisch contact opnemen: 046 4236520 of stuur een
e-mail naar: info@vumaasland.nl

BEWEGEN EN WANDELEN
IN DE NATUUR
Wandelen onder leiding van Harrie Vrehen, advies over bewegen en gebruik
van de bewegingstoestellen door een
professional van Escplore!
Op onze Facebookpagina treft u een
filmpje aan hoé de bewegingstoestellen te gebruiken.
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NIEUWSBRIEF
Stichting Dorpsplatform Obbicht

Verder wandelen…
2016 volg de berichten!

ENQUÊTE KERMIS
Heel wat inwoners hebben onze enquête ingevuld waarvoor hartelijk dank! Zoals
bekend is heeft Obbicht twee momenten in het jaar dat er officieel kermis is; 1
keer in het najaar en 1 keer in het voorjaar. In de praktijk staan de laatste jaren
alleen in het najaar kermisattracties op de markt. Uit de eerste inventarisatie van
de door inwoners ingevulde enquête komt onder andere naar voren dat een overgrote meerderheid aangeeft dat de kermis behouden moet blijven. Tevens geeft
een grote groep inwoners aan dat de kermis in het voorjaar plaatst dient te vinden. Een ongeveer gelijke meerderheid geeft aan dat het niet uitmaakt wanneer
de kermis plaats vindt. Een kleine groep meldt dat de kermis in het najaar moet
blijven. De exacte percentages en de andere bevindingen worden nog verwerkt
en kosten meer tijd; wij berichten u hierover later. Tevens zijn er meerdere goede
en bruikbare suggesties gedaan voor het ‘opfrissen’ van de kermis. De gemeente
heeft nu besloten dat in Obbicht de kermis voorlopig 1 keer per jaar wordt voortgezet en wel in het voorjaar.
Dit betekent dat er in 2016 in het weekend van 29 mei kermisattracties aanwezig zijn in Obbicht (en dus niet meer in het najaar).
Verder wordt er met onder andere de gemeente, belanghebbende ondernemers
en anderen betrokkenen bekeken welke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de
toekomst. Hierover later in het jaar meer. Houd u onze berichten op de website en
in het bord aan de markt in de gaten! Uiterlijk voorjaar 2016 zullen wij de exacte
onderzoeksbevindingen publiceren en tevens melden hoe het verder gaat!

INHOUD
-

Grens Maasproject
Blik op de toekomst!
Koningsdag
Wandelpad en
Kasteelpark
Oude Kerktoren
Fotograferen in Obbicht
Wijksteunpunt ‘Bicht’
Ontmoetingsplek
De Volks Universiteit in
Obbicht
Tunnel den Uul
Speerpunten 2016
Bewegingstoestellen/
Wandelen
Kermis

Deze Nieuwsbrief wordt een
keer per jaar huis aan huis verspreid! Niet ontvangen? Laat
het ons weten aub.
Meer informatie van uw dorpsplatform?
- www.dorpsplatform-obbicht.nl
- het informatiebord aan de markt
- Facebook.com/dorpsplatformobbicht

Contact?

dorpsplatformobbicht@gmail.com
of spreek iemand van het bestuur
persoonlijk aan.
Opmaak & vormgeving:

Foto’s Guido Hahnrats, René Vencken e.a.

Het bestuur van het Dorpsplatform Obbicht wenst alle inwoners, sponsoren en alle andere relaties heel gezellige feestdagen en een voorspoedig
en veilig 2016. Ook komend jaar zullen wij ons inzetten voor de leefbaarheid in ons mooie dorp Obbicht. Wij zijn voornemens u ook in 2016 op de
hoogte te houden van nieuws hieromtrent.
Het Dorpsplatform Obbicht dankt alle sponsoren uit Obbicht en omgeving voor
hun bijdrage aan de Dorpsdagen 2015! Speciale dank aan de hoofdsponsoren
te weten:

Foto René Vencken

GRENSMAASPROJECT

BLIK OP DE TOEKOMST...

Eind dit jaar of begin 2016 zal het
Consortium een bijeenkomst plannen met de (betrokken-) inwoners
van Obbicht. In deze bijeenkomst
zal uitleg worden gegeven over
hoe het transport van het grind
vanuit Nattenhoven gaat verlopen,
hoe lang een en ander gaat duren,
wanneer er gestart wordt enz. Misschien is bij het ter perse gaan van
deze Nieuwsbrief het bewuste bericht al bij u terecht gekomen. Aandacht dient er ook te zijn voor het
fietspad ter hoogte van de Maasstraat dat verlegd dient te worden.
Houd u eind december begin januari onze berichtgeving in de gaten
op onze website, op Facebook of
in het publicatiebord aan de markt!
Zoals al meerdere jaren aangegeven is dhr. Wim van den Munckhof contactpersoon namens het
Dorpsplatform.

De veranderingen in het dorp volgen elkaar in hoog tempo op en van veel
zaken is nog niet helemaal duidelijk wat het eindresultaat zal zijn. Veelbesproken is het verdwijnen van voorzieningen zoals:’t Törp en de school.
Bekend is inmiddels dat onderwijs en sport in het middengebied een haalbare optie zouden zijn maar het proces vraagt nog verder tijd. Rond het
terrein ’t Törp is de gemeente eveneens druk doende maar ook hier is
het concrete eindresultaat nog onzeker omdat de bevoegde organen, het
College van B &W en de gemeenteraad, op veel verschillende onderdelen
nog tot formele besluitvorming moeten komen. Tevens zullen, voorafgaande aan deze besluitvorming, nog de nodige procedures doorlopen moeten worden, zo meldt de gemeente Sittard-Geleen.
Regelmatig bereikt ons informatie dat door inwoners gesproken wordt
over gebouwen waarvan men verwacht dat die in de nabije toekomst niet
meer gebruikt zullen worden en inwoners daar ideeën over hebben hoe
deze gebouwen in de toekomst toch goed benut kunnen worden. Het
blijft afwachten, speculeren op wat er nu allemaal wel en niet komt heeft
in dit stadium weinig zin. Hebben de inwoners van Obbicht daar dan helemaal geen invloed op? Natuurlijk wel! Laat uw stem horen en meld waar
u behoefte aan heeft, laat weten wat ú belangrijk vindt, laat weten welke
toekomstbestendige groeimogelijkheden u ziet zodat deze bekend zijn bij
de gemeente. Met uw inbreng kunnen de huidige ontwikkelingen omgebogen worden in nieuwe ontwikkel-Kansen!

KONINGSDAG 2016
Woensdag 27 april zal er traditiegetrouw op feestelijke wijze Koningsdag gevierd worden. Dit jaar is
het programma in een nieuw ‘jasje’
gestoken. De start is zoals gebruikelijk op de markt; samen met de
Harmonie en de Schutterij gaan wij,
na een korte tocht door het dorp,
richting tennisterrein waar verder
verschillende feestelijke activiteiten
plaats vinden: voor jong én “oud”!
Houd u de berichtgeving in de gaten!

WANDELPAD KINGBEEK EN KASTEELPARK

‘SCHRIJVEN MET LICHT’: FOTOGRAFIE IN OBBICHT!

De werkgroep ‘Kasteelroute-Kingbeek Obbicht’ blijft ook het komende
jaar verder actief in het behoud en de doorontwikkeling van dit prachtig
park, dat tevens als beschermd natuurgebied aangemerkt is. Zoals in de
media werd vermeld zijn er afgelopen jaar vernielingen in het Kasteelpark
aangetroffen. Het spreekt voor zich dat het in ons aller belang is dat dit
niet meer gebeurt omdat anders de eigenaar van het Kasteelpark zich
mogelijk genoodzaakt ziet om het kasteelpark voor bezoekers definitief
te sluiten. De gedragsregels, waaraan men zich moet houden, staan op
de infoborden ter plaatse vermeld Daarbij is van belang dat u er rekening
mee houdt dat honden, zowel aangelijnd als loslopend, niet toegestaan
zijn in dit gebied!.

Sinds kort komt een aantal startende hobby-fotografen uit Obbicht-Grevenbicht (e/o) op maandagavond in het
‘Wijksteunpunt: Bicht’ bij elkaar om gezamenlijk kennis te delen over digitale fotografie, met als slogan: ‘Leren
van elkaar’. Een van de inwoners van Obbicht had het idee opgevat iets met de fotografie te gaan ondernemen
en is op het Wijksteunpunt afgestapt met dat idee! Daar is het met enthousiasme ontvangen. Om te zorgen dat
er een goede basis en een degelijke structuur geboden wordt heeft Nicole Gardeniers-Vlasveld van het Wijksteunpunt ervoor gezorgd dat er vanuit de Volksuniversiteit (VU) Maasland een ondersteuningcursus van 4 lessen basis digitale fotografie werd aangeboden, met subsidie van de Gemeente Sittard-Geleen en de Provincie.4
Lessen basiskennis digitale fotografie door beroepsfotograaf Peter Schijven uit Sittard, hebben ervoor gezorgd
dat de basis (het begin) is gelegd om verder te gaan. Het is niet vanzelf gegaan, veel bloed, zweet en tranen,
stoom uit de oren en voldoende opdrachten (huiswerk) hebben ervoor gezorgd dat we nu niet meer vanzelfsprekend op ‘A utomaat’ fotograferen.
ISO, Diafragma, Sluitertijd, Witbalans zijn begrippen waar we nu en
in de toekomst rekening mee moeten houden. Ook de mogelijkheden

Wie neemt hierin initiatief?
Mogelijk dat de route in de toekomst doorgetrokken kan worden over
de Maasdijk tot bij café:” ‘t Auwt Vaerhoes”. Dit is echter afhankelijk van
de mogelijkheden, die onder andere het ‘Waterschap Roer en Overmaas’
ziet, om voldoende veiligheid te waarborgen. Tevens is de vraag of deze
mogelijkheid overeind blijft vanwege de naderende Maaswerken; wordt
verder vervolgd. Namens het Dorpsplatform neemt Jan Hermans deel aan
deze werkgroep.
Wij wensen u veel wandelgenot in dit uitzonderlijk mooie gebied en laten
wij met zijn allen zorgen voor een goed behoud hiervan! Gezocht wordt
nog naar een toepasselijke naam voor het pleintje. Heeft u een idee meld
dat dan via: dorpsplatformobbicht@gmail.com of bij Ger Heldens.
Foto: Wil Smeets

OUDE KERKTOREN
Dankzij de inzet van velen heeft het
pleintje rond de oude kerktoren een
metamorfose ondergaan. Samen
met omwonenden is gezocht naar
een oplossing van de parkeer-problemen. Op verschillende momenten konden inwoners kennis nemen
van de plannen en hier op reageren. Een werkgroep met een ruime
vertegenwoor-diging van direct omwonenden is betrokken geweest
bij de ontwikkeling van de verdere
plannen die uiteindelijk hebben geleid tot de verschillende aanpassingen. Mede dankzij velen, maar zeker dankzij de medewerking van de
direct omwonenden, is het project
nu afgerond en ligt het pleintje er
mooi bij! Wethouder Meekels heeft
bij de feestelijke her-ingebruikname
Obbicht uitgenodigd een: ‘Preuvenement’ te organiseren op het
pleintje:
óf misschien om in Obbichtse sferen te blijven een: ‘Reubenementj?
Wie…..?

De koffie staat klaar!
van beeld bewerken en archivering zijn besproken. Natuurlijk zijn 4
lessen onvoldoende om deze hobby te beheersen. Het zou dan ook
prettig zijn om nog een vervolgcursus te krijgen, gebaseerd op deze
basiscursus en natuurlijk ook dat
onze groep uitgebreid wordt met
gevorderden.
Nu deze basisopleiding achter de
rug is, starten we woensdag 13
januari a.s. van 19.30-21.30 uur in
het ‘Wijksteunpunt Bicht’ met het
vervolg, geschikt voor de startende
hobby-fotograaf en voor de gevorderden (jong en “oud”) Afhankelijk
van de interesse op 13 januari zal
bekeken worden om deze foto-hobby-avond 1x per maand (2e woensdag vd maand)of 2x per maand (2e

en 4e woensdag vd maand) te houden. Beroepsfotograaf Peter Schijven
zal als mentor bereid zijn, op ons verzoek, af en toe langs te komen. Vanuit
het Wijksteunpunt zal men met de:” Volksuniversiteit Maasland” overleggen of er in (het najaar) 2016 een (vervolg) cursus digitale fotografie gegeven kan worden.Het is de bedoeling om zelf deze hobby/kennis verder uit
te breiden, heeft u voorstellen..? neem deze dan op 13 januari a.s. mee.
De gedachte is in ieder geval met “kleine” groepjes (gelijkgestemden): het
in praktijk brengen van het geleerde, middels opdrachten en het uitwisselen van kennis en kunde, het leren van elkaar, tips, trucs enz.
Misschien zien we ons in 2016!
Namens alle deelnemers:
André Amesz

Foto: Wil Smeets

WIJKSTEUNPUNT ‘BICHT’
Biejós langs de baek, biejós langs de baek.
‘t Is bessjlis de meutje waerd,
‘t Sónjes of èns door de waek,
ein wanjeling te make,
biejós langs de baek, boejós langs de baek.
Refrein uit: Biejós langs de Baek, Tekst
Chel Savelkoul,
Melodie: Champs Elysée

Een grote groep inwoners heeft al kennis gemaakt met het Wijksteunpunt
gelegen in de Burgemeester Venckenstraat (achteringang van de basisschool). Regelmatig horen wij hoe tevreden de inwoners zijn over de hartelijke ontvangst en de zorg van de medewerkers. Het Wijksteunpunt is
behalve op dinsdagmiddag ook op verschillende donderdagmiddagen geopend (of natuurlijk op andere tijdstippen als er iets georganiseerd
wordt) u kunt dan gewoon inlopen bij vragen en/of advies.
Op dinsdagmiddag is ook nog eens de Zonnebloem actief in het Wijksteunpunt: onder enthousiaste en warme begeleiding van vrijwilligers kunt
een kaartje leggen, sjoelen of gewoon een praatje maken. Loopt u gewoon eens gezellig binnen: zeer de moeite waard!

