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Burgerkracht Sittard-Oost
In onze vorige editie heeft u kunnen lezen over de cultuuromslag
in denk- en werkwijze van burgers, gemeente en maatschappelijke
organisaties die nodig is om slimme oplossingen te zoeken en zo
veel mogelijk de eigen kracht van haar inwoners en hun sociale
netwerken aan te spreken. Dit jaar zal de gemeente zich op deze
nieuwe taken voorbereiden en de meeste politieke en
beleidskeuzes maken. Hiermee verandert ook de relatie tussen
gemeente en samenleving. Lees meer hierover op pag. 4.

Nieuw aspirant-bestuurslid!!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Een warm welkom aan Jolanda Guyt!!
Tijd. Secretariaat:
Burg. Schrijenstraat 6
6137 RR Sittard

Sinds kort hebben we Jolanda Guyt hartelijk
welkom geheten als nieuw aspirant-bestuurslid bij
ons bestuur.

Tel: 06 54 67 28 70
We willen haar alle rust en tijd geven om te kijken
Extra contactadres
(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard

welke rol haar het meest aanspreekt en waar ze zichzelf op haar
best acht. Zodra we hier meer nieuws over hebben, leest u dit
natuurlijk in één van de volgende flyer-edities, maar natuurlijk ook
op onze website.

Tel: 046 451 99 01

We zijn ontzettend blij met deze versterking en hebben al mogen

E-mail:

genieten van een aantal nieuwe ideeën van haar tijdens de laatste

wijkplatformvrangen

bestuursvergaderingen. Meer hierover verderop in deze editie.

dael@gmail.com

Pag. 1 van 8

Met vriendelijke groet.
Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Wilt u iemand van het
wpV bereiken?

Onze – inmiddels voormalige – secretaris
Astrid Verblakt-Schmeits wordt

E-mail dan naar:

wethouder voor het CDA in onze gemeente

wijkplatformvrangen

Per dinsdagavond 6 mei jl. is onze Astrid geïnstalleerd als wet-

dael@gmail.com, houder in onze gemeente. Hier zijn we als bestuur van Stg. WijkU kunt ook bellen met
Marielle: 06 54 67 28 70

platform Vrangendael natuurlijk supertrots op!! Niet alleen omdat
ze een geweldig persoon is om mee te werken en te sparren, maar
ook mede doordat Astrid boordevol fantastische ideeën zit!!
Sinds de start van dit wijkplatform - eind 2007 - is Astrid onze
secretaris geweest en heeft ze daarnaast tal van initiatieven onder
onze aandacht gebracht en geïnitieerd. Van Vrangendael onder de
loep tot de kick-off van het 'Sportief Centrum Sittard-Oost', nu het
BOSS park geheten. Niets was en is te veel voor haar: het schrijven
van documenten, het maken van plannen, de communicatie naar

Astrid’s portefeuille:

gemeente en ketenpartners, het leggen van allerlei noodzakelijke

decentralisatiedossiers

linken tussen mensen en instanties.

(integraal beleid),
inkomensondersteuning,
uitvoering sociale
werkvoorziening,

Telkens zoekt ze de grenzen op om het één en ander voor elkaar
te krijgen en mensen bij elkaar te brengen om het gezamenlijke
doel te omarmen en te realiseren. Haar ervaring op het gebied van

dienstverlening en

Wmo, burgerinitiatieven, sociale cohesie, projectleiding is

communicatie.

beduidend!! Maken & Schakelen is echt Astrid's term en is haar

Daarnaast is zij tevens de

ten voeten uit!!

verantwoordelijke

Helaas hebben we met lede ogen moeten aanzien dat ze door haar

stadsdeelwethouder voor

benoeming afstand moest doen van haar zeer actieve vrijwilligers-

Stadsdeel 5, waar onze
wijk Vrangendael onder
valt.

rollen. We gaan een geweldig teamlid missen!! We zijn er echter
niet minder trots op dat we de samenwerking met haar op een
andere manier voortzetten!!
We willen Astrid op deze wijze dan ook nogmaals hartelijk danken
voor alles wat ze voor onze wijk, ons als wijkplatformbestuur in
Vrangendael (wpV) heeft gedaan. Haar initiatieven, kennis, inzet,
doorzettingsvermogen, daadkracht, motivatie en stimulans is van
onschatbare waarde voor ons allen geweest en is de drijvende
kracht achter ons succes geweest.
We wensen haar heel veel succes met deze nieuwe stap in haar
carrière en zijn ervan overtuigd dat ze ook dit met dezelfde
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bezieling, expertise en betrokkenheid zal doen. Nogmaals heel
hartelijk bedankt, Astrid!!

Het bestuur van Stg. Wijkplatform
Vrangendael is nog altijd op zoek naar
jou!!
Wil je je enkele uurtjes inzetten voor onze wijk? Dat kan!! Help ons
mee de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren, ben samen met ons
de stem van onze wijkbewoners richting de gemeente en overige
ketenpartners en meld je aan!! We zijn zeker geen vergadertijgers
Eén nummer voor al uw
vragen:
Tel: 046 420 96 00

en –tijgerinnen, maar werken zo efficiënt mogelijk om - naast onze
reguliere baan - iets voor onze wijk te betekenen!! Wij hebben jouw
hulp en ideeën van harte nodig!! Laat wat van je horen en bel of email ons. Onze contactgegevens staan op onze website, maar ook
op pag. 1 en 2 in de groene kolom.
Vele handen maken licht werk. We kunnen het niet alléén, maar
samen staan we sterk!!

***
Fysiotherapie Roy Houben in onze wijk
Bij problemen met
bewegen is de
fysiotherapeut uw
aanspreekpunt.
De fysiotherapeut
behandelt klachten op
het gebied van houding
en bewegen. Ook helpt
hij revalideren na
bijvoorbeeld een
botbreuk of operatie.
Bij Houben
Servicelijn Wijk:

Fysiotherapie kunt u

Tel: 14 046 (u hoeft hier

daarnaast terecht met

geen netnummer voor te

een sportblessure en

zetten) of

voor het aanbrengen

046 477 77 77.

van tape en bandages.
Bovendien zijn wij gespecialiseerd in geriatriefysiotherapie,
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oedeemtherapie, McKenzietherapie, DryNeedling & (sport)
revalidatie.

Burgerkracht Sittard-Oost
Vervolg van pag. 1

* Maatschappelijk Werk
* Opbouwwerk
* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk

Van ons als burgers wordt verwacht zoveel mogelijk te (blijven)
participeren in de samenleving. Gemeente, burgers en
maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig om slimme
oplossingen te vinden. Gestoeld op gelijkwaardigheid.

* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden

Hierop vooruitlopend zijn de diverse wijkplatforms in Sittard-Oost,

* Raad en Daad

maar ook overige bestuursleden van bijv. Stichting het BOSS park

Stationsplein 5b, Sittard

al geruime tijd actief gaan samenwerken om de gezamenlijke

Tel. 046 457 57 00

aanpak te bespreken en dit samen met de bewoners van heel
Sittard-Oost en de gemeente Sittard-Geleen vorm te geven.
Er zijn al een aantal succesvolle bijeenkomsten geweest afgelopen
jaar en op dit moment wordt er wederom een bijeenkomst
voorbereid die het resultaat is de inbreng van u als buurtbewoner.
Er zijn 2 thema’s gekozen die u het belangrijkste vond om als
eerste op te pakken in Sittard-Oost:
1)

Veiligheid

2)

Leegstaande panden en openbare ruimten

Op woensdag 27 augustus a.s. willen we in een nog nader te
bepalen locatie en waarschijnlijk vanaf 19u30 (houd hiervoor onze
website in de gaten aangezien er voor augustus geen flyer meer
wordt uitgebracht) samen met u en de gemeente Sittard-Geleen de
aftrap houden en hierover van gedachten wisselen om met name
uw ideeën verder te concretiseren. Ook cruciale wethouders van
onze gemeente worden hiervoor uitgenodigd om hun visie te
delen.
U als buurtbewoner bent wederom van harte uitgenodigd voor de
bijeenkomst Burgerkracht Sittard-Oost op woensdag 27
augustus a.s.
Definitieve locatie en
tijdstip volgen zo
spoedig mogelijk op
onze website
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www.vrangendael.com.

Meer info:
Parochiecentrum Christus’
Hemelvaart - H. Joseph,

Het Kruispunt

Hemelsley 240,

Méér dan gezelligheid!!

tel. 046 88 00 185.

WAT? Het Kruispunt is een ontmoetingsplek waar je gastvrij wordt onthaald met een kopje koffie, een praatje en een luisterend oor.

VOOR

WIE? Iedereen die in de wijk Kemperkoul, Stadbroek of Vrangendael

woont, is welkom bij Het Kruispunt. Leeftijd, achtergrond, nationaliteit of religie doen niet ter zake.

WAAR? Burg. Schrijenstraat 2 te Sittard. De parochie Christus’ Hemelvaart H. Joseph heeft hier een ruimte beschikbaar gesteld.

WANNEER? Elke dinsdagmorgen tussen 10.00u en 12.00u, maar ook elke
woensdagmiddag tussen 14.00u en 16.00u.

THEMA-DINSDAGOCHTEND? Elke laatste dinsdag van de maand is er een speciaal thema (zie
thema-kader op deze pagina).

CREA-WOENSDAGMIDDAG? Ca. twee maal per maand wordt er op woensdagmiddag een
creatief programma aangeboden (zie crea-kader op deze pagina).

Thema-dinsdagochtenden in ‘Het Kruispunt’

Zodra nieuwe thema’s
en activiteiten bij het
wpV bekend zijn, treft u
deze aan op onze website
www,vrangendael.com.
Surf er dus regelmatig



Dinsdag 24 juni: lezing over valpreventie
(fysiotherapeut Roy Houben);



Dinsdag 22 juli: gewoontes veranderen (Pastoor Verhagen);



Dinsdag 24 september: lichtbeelden over Ethiopië (Els Zits);



Dinsdag 28 oktober: lezing over het orgel van Vrangedael;



Dinsdag 25 november: Santiago de Compostella (Theo
Verkerk).

Gestart wordt telkens om 10.00 uur. Ook hier geldt: iedereen is
van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

naar toe!!

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’
Woensdag 25 juni: haakworkshop.
Overige crea-woensdagen voor 2014 zijn op dit moment nog niet
bij ons bekend.
Gestart wordt telkens om 14.00u tot 16.00u.
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Ook hier geldt weer: iedereen is van harte welkom en
natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Nieuwe afvalbakken in onze wijk
Mede door het idee van ons nieuw aspirant-bestuurslid
Jolanda is er samen met onze wijkcoördinator François Mostard
(zie foto) een rondje door de wijk gemaakt om aan te geven dat er
nog behoefte is aan extra afvalbakken om hondenpoep in te
kunnen deponeren. Er zijn vervolgens 4 extra afvalbakken
geplaatst in onze wijk: eentje tegenover de kerk aan de Hemelsley
Wijkcoördinator
François Mostard

en de overige rondom het leegstaande pand van het DaCapocollege aan de Burg. Gijzelsstraat. Zie hier het resultaat!!
Dank jullie wel!! Jolanda voor het idee en François voor de
supersnelle uitvoering nog diezelfde week!! Geweldig!!
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Raymond van Altena: nieuw bestuurslid
Promotie&Marketing bij Stichting het
BOSS park en Wim Dohmen: nieuwe secretaris
Niet alleen ons wijkplatform zag Astrid met lede ogen vertrekken
als secretaris. Ook het BOSS park, waar Astrid dezelfde rol
Raymond van Altena

vervulde, moet het verder zonder haar stellen.
Gelukkig is ook hier al snel versterking gekomen in de vorm van
Raymond van Altena en Wim Dohmen. Raymond houdt zich bezig
met Promotie&Marketing. Wim is de nieuwe secretaris.
Ook het bestuur van Stichting het BOSS park is
zeer blij met de nieuwe bestuursuitbreiding en

Wim Dohmen

heten beide nieuwe vrijwilligers van harte

Locatie BOSS park:

welkom!!

Het BOSS park ligt aan de

Houd de activiteiten en het nieuws omtrent het

Bachstraat tussen Buurt-

BOSS park in de gaten via:

huis ‘De Oase’ (Bachstraat
51) en Medisch Centrum
Sittard-Oost (Bachstraat
107) en achter het Cruijff
Court-Fortuna Sittard-veld.



Facebook: www.facebook.com/boss.sittard;



Website: www.bosspark.nl.

***
Avond voor direct-omwonenden
van het leegstaande DaCapocollege, Burg. Gijzelsstraat
Op dinsdag 1 juli a.s. om 19u is er in het
voormalige pand van het DaCapo-college een bijeenkomst voor
direct-omwonenden om samen met het wpV en de gemeente van
gedachten te wisselen over de mogelijkheden van dit gebouw en/
of openbare ruimte. De direct-omwonenden ontvangen een
persoonlijke uitnodiging hiervoor. Het is de bedoeling het
leegstaande pand te bezichtigen, maar ook mee te denken over de
mogelijke invulling hiervan en uw ideeën en wensen daarbij. Om
ons een inzicht te geven in de hoeveelheid aanwezigen, zien we uw
aanmelding graag tegemoet uiterlijk op woensdag 25 juni a.s. via
e-mailadres wijkplatformvrangendael@gmail.com of telefonisch
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op 06 54 67 28 70 o.v.v. van uw naam, adres, telefoonnummer en
met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Beheerder ‘De Oase’
Jos Limpens
Tel: 046 451 41 60
Bgg: 046 452 99 42

Buurthuis ‘De Oase’
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.buurthuisdeoase.nl.
Kienen:

Openingstijden



Vrijdag 27 juni a.s;

Maandag t/m donderdag:



Vrijdag 29 augustus

19.00u-24.00u
Vrijdag:

19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

a.s.
Aanvang 19.30u, zaal open
vanaf 18.30u.
‘De Oase’ is gesloten i.v.m.
met vakantie van 4 tot en
met 17 augustus 2014.

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Ook dit jaar - 2014 - vindt twee maal per jaar in ‘De Oase’ aan de
Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats voor alle
buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en –
coördinator van de gemeente incl. overige instanties. Alhoewel we
van vier naar twee wijkplatformvergaderingen zijn teruggegaan,
blijft u 4x per jaar onze flyer in uw brievenbus aantreffen!! De
eerste wijkplatformvergadering voor 2014 heeft al plaatsgevonden
op dinsdag 18 maart jl. en de tweede en tevens laatste van dit jaar
vindt plaats op;


Dinsdag 21 oktober a.s, 19.30u.

Noteer de datum alvast in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 21 oktober a.s. vanaf 19.00u weer informeel
met het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en
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indien mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

