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Jeu de Boulesbaan:
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Jeu de
Boulesbaan is uitgebreid. De eerste baan werd
vorig jaar aangelegd en al gauw bleek dat er
behoefte was aan uitbreiding.
Het Dorpsplatform heeft toen, in samenwerking
met de huidige vaste gebruikers, de gemeente
gevraagd voor uitbreiding. De gemeente heeft
hier extra gelden voor ingezet en hiermee de
uitbreiding onlangs gerealiseerd.
Wethouder Pieter Meekels verrichtte op
Koninginnedag de symbolische openings-
handeling, samen met de voorzitter van het
platform. Rondom de Jeu de Boulesbaan is er
altijd een gezellige sfeer, wij zien ook dat er op
steeds meer dagen gebruik van gemaakt wordt
en het uitnodigt om er gezellig een kijkje te
nemen!
De Jeu de
Boulesbaan
is er voor alle
inwoners van
Obbicht.

Tevens werd
op deze
stralende
Koninginnedag
de dorpsactiviteit in een nieuw jasje gestoken.
Onder de vlag van het Dorpsplatform hebben
meerdere verenigingen t.w. Oranjecomité,
Harmonie Concordia, CV de Reube, Ecrevisse-
comité, Ouderenvereniging, Schutterij
Willibrordus, RKVV Obbicht en het bedrijf
Metronprodukties samen een spellenmiddag
georganiseerd. Uit de reacties van de inwoners
begrijpen wij dat het een zeer geslaagde dag was.
Hoewel er dit jaar veel kinderen op vakantie waren
gaan wij volgend jaar opnieuw met deze activiteit
aan de slag, wij hopen natuurlijk dat er dan meer
kinderen bij kunnen zijn.
De verenigingen die dit jaar actief deelnamen
hebben hiertoe ook hun toezegging voor volgend
jaar gegeven, tevens is aangesloten de:
Tennisvereniging Obbicht.

Wij roepen de andere belangengroepen/
verenigingen uit het dorp op om zich ook
op te geven om met ons mee te doen en in
goede onderlinge samenwerking de
schouders te zetten onder deze geweldig
geslaagde Koninginnedag!

Hebt u het ook gezien?
De hanging baskets zijn geplaatst op de
markt en bij de oude Kerktoren, misschien
mag het op de markt nog wat uitgebreid
worden, wij zullen zien of daar nog
financiële ruimte toe is bij de gemeente.

Verkeersmaatregelen:
Na overleg van zo´n 10/ 15 jaar zijn er, op
veelvuldig aandringen van de inwoners,
verkeersmaatregelen getroffen op de
Bornerweg/ Ecrevissestraat/ Kasteelweg,
zoals wij ook meerdere malen in onze
nieuwsbrief hebben vermeld. De gemeente
heeft in het voortraject door de afdeling
verkeer een ontwerp gemaakt, rekening
houdend met de nodige verkeerswetten
etc..Dit ontwerp is met verschillende
personen, wonend in dit traject,
doorgesproken. Uiteraard is ook het
Dorpsplatform hierin betrokken geweest.
Voor het platform is voor de uitvoering van
dergelijke maatregelen voorwaardelijk dat
de inwoners ter plekke tevreden zijn
hierover. Na de aanleg afgelopen maand
bleek dit helaas niet het geval. Enkele
inwoners hebben contact opgenomen met
de gemeente en het platform en na overleg
met- en tussen alle betrokkenen zijn er
aanpassingen verricht.

Plakzuil:
Deze is helaas nog niet verplaatst, wij zijn
nog in gesprek met de gemeente over de
juiste plek hiertoe.



Kermis: Helaas wederom geen
inschrijvingen in de zomerkermis dit
jaar. Er komt een gesprek met het
platform, de gemeente en de
kermisexploitanten. Onze oproep in de
vorige nieuwsbrief heeft geen reacties
opgeleverd.

Brede school:
Op dit moment geen nieuws.

Maaswerken:
Dhr. W. van de Munckhof treedt hier,
namens het platform, op als
contactpersoon. Op dit moment zijn er
geen nieuwe ontwikkelingen te melden
behalve dan dat de inbreng van dhr.
van de Munckhof (- het platform) zich
vooral richt op het beperken van de
overlast voor de inwoners van Obbicht.

Wat staat er op onze agenda
komende periode?

 Verplaatsing plakzuil.
 Brede school.
 Maaswerken.
 Onderzoek voorzieningen

senioren.
 Jeugd- en jongeren.
 Voorzieningen in het algemeen.
 Verkeersoverlast.
 Hondenpoep.
 Kermis
 Informatieborden
 Kerstboom.

Sjônste Dôrp van Limburg?
Ondanks alle ludieke acties van Ron
Roumen is het niet gelukt om hiervoor
de officiële titel in huis te halen. Máár
hebben wij dat nodig? Welnee! Wij
vinden Obbicht de mooiste plek van
Limburg! Wat dacht u van… . het
verenigingsleven, de historie en de
cultuur, de Maas, de Kingbeek, het
kanaal, de kerkklokken die in alle rust
luidden, alle andere landelijke beziens-
waardigheden en alle mensen die er
wonen en genieten van elke dag;
Obbicht proficiat!

Openstelling wandelpad
Kasteelroute –Kingbeek

Zaterdag 21 mei 2011 openden
Loco-burgemeester c.q. Stadsdeelwethouder Pieter
Meekels en Cyriel Lebens, vice-voorzitter van het
Waterschap Roer en Overmaas, gezamenlijk de
nieuw uitgezette wandeling “Kasteelroute-Kingbeek”.

Zoals de naam al aangeeft, loopt de wandelroute
deels door het fraaie dal van de Kingbeek en deels
door het beschermde landschapspark van kasteel
Obbicht.
Verleden jaar nam kasteeleigenaar de heer Peter
Szymkowiak het lovenswaardige initiatief om een
gedeelte van het kasteelpark open te stellen voor
belangstellende bezoekers. De werkgroep Kingbeek
formeerde voor dit project een speciale werkgroep
waarbij spontaan medewerking werd verkregen van
de Stichting Dorpsplatform Obbicht en het
Ecrevissecomité Obbicht. Ook de gemeente Sittard-
Geleen en Waterschap Roer en Overmaas waren
participant in deze speciale werkgroep.

Bewegwijzerde route
Naast de tracering van de wandelroute door het
unieke beekdal en het schitterende kasteelpark geven
een viertal fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde
tekstborden de wandelaar belangrijke informatie over
de wandelroute in zijn geheel, de betekenis van de
Kingbeek, de historie van het unieke kasteel en het
kasteelpark en over het ontstaan van de terrasrand,
aan de voet waarvan de beek ontspringt. Voor de
herkenbaarheid is de looproute van het begin tot het
einde gemarkeerd door blauwe routepaaltjes. Via een
klaphek is ook het kasteelpark te bereiken. Speciaal
aangebrachte banken nodigen de wandelaar uit om in
alle rust te genieten van de mooiste uitzichten op het
kasteelpark en de betoverend mooie vijverpartijen.

Openstelling
Het wandelpad is voortaan dagelijks voor bezoekers
open gesteld tussen zonsop- en zonsondergang.
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat honden in het traject
langs de Kingbeek en in het kasteelpark niet worden
toegelaten. De wandeling is het best te maken vanaf
de parkeerplaats achter de muur bij de tennisbanen
aan de Ecrevissestraat.


