Het groen in Sittard-Geleen
In sommige wijken schiet het onkruid uit de grond. U loopt door de straat in uw eigen
woonwijk en ziet onkruid groeien.

1. Welke antwoord past het beste bij u als persoonlijkheid?
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Als er bij mij voor op de stoep onkruit groeit verwijder ik dat zelf,maar niet bij andere mensen.
Als iedereen een beetje verantwoording had en ruimde voor zijn/haar woonplek het onkruid op
dan was onze gemeente onkruid vrij, alleen openbare gelegenheden daar moet de gemeente
onderhoud doen. Bij mijn woonruimte is alles onkruid vrij, het kost me wat maar dan hoef ik me
niet te ergeren. Vooral wijken waar alloch toontje woont daar erger ik me het meest!
Als iedereen zijn eigen stoep zou bijhouden zou het een heel stuk netter zijn in Geleen, ik vind
het maar een vuile stad
Als voormalig hovenier verbaas ik me soms over de prioriteiten die de afdeling groen hanteert
Besproei het met schoonmaak azijn en de zon doet de rest.
Dat doen zelf ?????
De gemeente hoort dit met het geld van de burger beter op te ruimen!
De stoep voor ons huis maken we zelf onkruid vrij, maar op straat en in d goot verwacht ik dat de
gemeente dat doet.
Dit vind ik erg jammer
Doe de stoep voor mijn deur dit doen de buren ook met hun stoep bijna allemaal
Er bestaat geen onkruid. Elk kruid heeft een bepaalde betekenis/doel/nut
Er is in onze buurt geregeld onderhoud
ER is veel onkruis groei in onze wijk Ophoven. Stukken moeten door de gemeente opgeruimd
worden (niet verbrand werkt niet) maar de stoep voor je huis moet net als vroeger de bewoner
verplicht worden.
Ga ervan uit dat de gemeente eea bijhoud?
Gezien t feit dat ik belasting betaal ben ik. van mening dat gemeente hiervoor verantwoordelijk
is. En ja, ik erger me aan t weinige onderhoud, bestrijding hiervan m
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Het begint er verloederd uit te zien.
Het lukt me nauwelijks om mijn eigen tuintje onkruidvrij te houden....
Het stoort me wel, maar ben van mening dat het de taak van de gemeente is om het openbaar
groen te onderhouden
Het stoort mij niet
Het weinige openbare groen kan best opgeruimd worden door de gemeente. Ik erger me soms
omdat je altijd een paar keer iets moet vragen voordat het opgelost wordt.
Houdt mijn eigen deel schoon, helaas zijn er veel mensen die denken dat de troep wel opgeruimd
wordt door de gemeente
Ik bel 14 046 en vraag of hier iets aan gedaan kan worden. Ik ga dit zeker niet zelf doen, omdat
dit in mijn omgeving schrikbarend veel is.
Ik ben geen persoonlijkheid en gek op onkruid
Ik doe het onkruid aan de voorzijde, zijkant en Achterkant handmatig wieden. Hoe lang nog weet
ik niet het is niet mijn grond. En de hele buurt is toch aardig op leeftijd. Het is echt veel te veel.
Verder vind is dat de 'borders' slecht worden bijgehouden meer mensen leunen op de stok van
de hark of wat dan ook en hebben tegen het einde van de dag erg weinig gedaan. Sorry hoor
geldverslinding als er niet op toegezien word
Ik doe zoqwel het een en het ander, trek onkruid uit, erger me etc
Ik erger me waarom het onkruid de kans krijgt om veel en hoog te worden. 2x p/j gras maaien is
onvoldoende en te weing onkruid bestrijding!!!
Ik erger me wel, maar doe verder niets
Ik heb een zeer grote tuin,doe dit nog alleen,Ik vind de Gemeente moet dit opruimen, betalen we
voor.
Ik hou het stuk stoep en de goot voor mijn huis onkruidvrij, en meld het bij de gemeente als ik
plekken tegen kom waar het echt absurd is.
Ik irriteer mij aan het slechte onderhoud ( stadspark) en heb reeds 2 maal een klacht hierover
ingediend.
Ik ruim bij mijn eigen huis op
In mijn buurt is dit ook het geval ergeren doe ik al lang niet meer het lost niets op In mijn
indirecte omgeving los ik grotendeels zelf op . Maar gemeente heeft ook een grote
verantwoordelijkheid hiervoor
Indd. Rondom onze woning ruimen wij het zelf op. Het ziet niet uit als je het laat staan
Ligt eraan waar het groeit, voor op de stoep haal ik het zelf weg, langs de weg vergaat het wel of
doet de gemeente het.
Mijn eigen stoep hou iks choon en de buren doen dit ook
Natuurlijk hoort de gemeente dit op te ruimen. Anders communiceert ze toch op z'n minst naar
haar bewoners?
Onkruid tussen de stoeptegels voor je huis of achter schutting of heg ,zelf verwijderen. Onkruid
in de plantsoenen doorgeven via de buitenbeterapp.
Onkruid vind ik tot bepaalde hoogte niet zo een groot probleem
Ruim regelmatig op omdat de zorg van gemeente beneden peil is!!
Soms zie ik gemeentemannen lopen met bestrijdingsmiddelen. Ik zou wel willen weten wat voor
goedje er in zit
Troittoir voor mijn huis doe ik zelf
Vind dit geen visite kaartje voor onze buurt!
Voor eigen deur ruim ik het op
Voor ons huis trachten we het schoon te houden
Voor onze woning houden we zelf de stoep schoon, en als t te erg is meldt ik dit
Vroeger had je er geen of nauwelijks last van
Zolang het niet op de stoep of de straat is, gewoon laten groeien
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Het gemeentelijk groen bij mij in de straat wordt goed
bijgehouden”
(Leesinstructie: met gemeentelijk groen bedoelen we al het
groen dat buiten de tuinen van bewoners staat; denk aan
speeltuinen parken groenstroken naar wegen etc.)
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Het groeit harder dan het te bestrijden is, maar ze komen geregeld. Heb deze week
wel een melding gemaakt van een compleet vol gras gegroeide zandbak (in een
speeltuintje)
Bij mij in de straat is er weinig groen en dat wat er staat moet alleen al voor de
verkeersveiligheid 'goed' worden bijgehouden
Op zich wordt het groen bij gehouden...... helaas wordt er teveel rommel in de
bermen gegooid ..... rommel die niet thuis hoort tussen al het groen... het ergste
zijn blikjes plastic en glas......
'vroeger' ...toen was er regelmaat van het bijhouden van het groen. Als bewoner
kon je daar aan aanpassen en voordat met kwam ook je eigen deel ontdoen van
onkruid. Wanneer dit onregelmatig gebeurt krijg je steeks weer verstuiving en blijft
het lastig het onkruid tegen te gaan.
Afspraken maken met bewoners op welke dag hun trottoir wordt schoongemaakt
met de afspraak dat op die datum en dagdeel geen een auto geparkeerd mag
worden op betreffend stk
De auto`s staan half op de stoep en dan zou het goed zijn om aan te geven wanneer
met het gras op de stoep en in de goot komt schoonmaken dat we de plaats vrij
maken voor zo`n beurt nu blijft vaker de helft staan van het onkruid.
Gras word veelal op dezelfde dag gemaaid als ook de afvalcontainers worden buiten
gezet, en laat deze nou ook nog eens op die groenstrook staan die gemaaid moet
worden.
Het Maaslandpark werd goed bijgehouden, maar is nu een grote onkruidzee
Soms staan er langs de beek hoog onkruid waaronder berenklauw
Tussen de struiken staat heel veel onkruid. Struiken worden vaak te kort gesnoeid
waardoor onkruid vrij spel krijgt.
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Bomen worden niet goed gesnoeit. Bij veel wind vallen takken uit boom. Rotzooi
zoals hulzen beukenootjes liggen bijna het hele jaar. Wordt niet goed opgeruimd.
Moet men steeds melden. Veel overlast luizen. Gras is gewoon dor omdat de boom
alle water opneemt. Stoepen worden steeds smaller omdat men zich aan het zgn.
flora en fauna plan moet houden men mag niet snoeien aan de wortels en dan
wordt er gewoon weer een tegel weggepakt om de wortel weer ruimte te geven en
dit lost de problemen niet op. Wil men bomen planten dan moet men rekening
houden met de omgeving. Geen bomen zetten die eigenlijk in het bos thuis horen.
Dit is niet alleen mijn mening maar ook deskundige hebben dit gezegd. Maar de
gemeente luistert niet naar de burgers sie tekken altijd hun eigen plan.
De heggen op de Tunnelstraat worden niet goed bijgehouden. Zijn vaak zo hoog, is
levensgevaarlijk.
Er wordt onkruid om de afvalbak en bankjes gebrand. Maar de rest blijdt staan. Als
je over geldverslinding praat is dit een voorbeeld. Zou ook best zo `n karretje willen
rijden hoor.
Het onderhoud is naar een abominabel niveau gedaald. Ook de wijze waarop de
bestrijding plaats vindt, laat zien dat de gemeente een onacceptabel beleid voert.
I.e.i. werd dat gedaan door het bedrijf dat de aanleg verzorgde, maar nadat die niet
meer mochten(?) ziet het er schandalig uit. zelfs dusdanig dat overlast dien ten
gevolge op eigen perceel ontstaat.
Ik woon op een woonerf met openbare parkeer plaats daar heb ik zelf met een
heggenschaar moeten snoeien om mijn auto fatsoenlijk te kunnen parkeren, kreeg
zelfs bijval van passanten met hun hondje.
Snoeiwerk laat veel te lang op zich wachten. Als de struiken pas gesnoeid zijn is het
prima. Maar dit wordt niet jaarlijks bijgehouden helaas.
Vooral het monumentale stadspark wordt zeer slecht onderhouden. Ik woon er
tegenover. Afgelopen weken is er pas voor het eerst dit jaar onderhoud aan de
plantsoenen verricht. Het onkruid stond daadwerkelijk hoger dan de beplanting.
Ook staan er dode struiken, deze worden niet weggehaald laat staan door nieuwe
vervangen. Als je je als stad aantrekkelijk wilt maken, wilt zorgen dat jongeren
blijven wonen zijn dit zeer belangrijke zaken om goed te regelen. Ik ben in vele
parken geweest, recent nog in Porto, een arme stad maar de parken zien er tiptop
uit. Hier zie je de busjes van de groenvoorziening van A naar B rijden stappen uit
kijken wat rond en vertrekken weer. Wat je zou kunnen doen is 2 -3 tuinmannen
verantwoordelijk maken voor het gehele park. Dan krijg creer je hopelijk ownership.
Want het is 'hun' park.
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3. Stel u komt een natuurliefhebber op straat tegen. Waar stuurt u hem/haar
toe?
5% = Naar een andere gemeente, Sittard-Geleen kent geen mooie natuurplekjes
16% = Weet niet


































Afhankelijk wat hij voor interesse heeft, waterleven langs Maas en kanaal. Bosrijk Limbrichterbos
maar niet de rolle vanwege homo ontmoetingen. Sittard park roeivijver en kollenberg. Geleen
danikken of driepoel of burg damenpark
Alle zogenaamde Geheime Tuinen; de Schwienswei en langs de beek en de achterkant van
industrieterreinen en bermen langs hopofdwegen enz.
Biesenhof, Daniken
Burgemeester Damenpark in Geleen en Daniken en dan richting Sweikhuizen en Spaubeek en dat
is gemeente Schinnen ;-)
Burgemeester Damenpark, wandel langs de Geleenbeek.
Daniken (12x)
DANIKEN
Daniken, Geleenbeekdal, Zorgboerederij, park,Schwienswei
Daniken, Kollenberg
Daniken, omgeving Munstergeleen
Daniken, Schwienswei, achter tuinboulevard, kasteelpark Born, Maas bij Obbicht Grevenbicht
etc.
Daniken/3poel, park.
Danikerbos
sportpark
de driepoel
winteraeckerberg
zwienswei
groengebied naast randweg bij marsstraat!
Danikerbos (3x)
Danikerbos en park nabij Glanerbook
Danikerbos.
Danikkenbos en omgeving
De bossen bij limbricht
De Geleenbeek
De Kolleberg. Danikerbos, Windraak, gebied tussen Ophoven en Geleen en het stadspark..
De Schwienswei
Er is weinig groen in sittard, de kollenberg dan maar.
Er wordt te weinig aandacht gegeven aan het groen, maar zeker ook aan waterpartijen. Kijk naar
zelfs de kleine dorpen in Frankrijk! Bloei en water zijn goed voor de mens en beter betaalbaar
dan leegstaande gebouwen.
Er zijn genoeg mooie plekjes
Ga zo door
Gebied bij de iWndraak en Munstergeleen, Schinnen. Of eventueel het Stadspark van Sittard.
Geleenbeekdal
Grasbroek
Het park, de Schwienwei, het Limbrichterbos, het groene stuk tussen Sittard en Munstergeleen.
Het stadspark en de Kollenberg
Hof van Limburg.
Hof van onthaasting tuinen in de atad of het park limbrichterbos, genoeg groen
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Hondskerk in Munstergeleen.
Hondskerk/wind raak/ beek
Ik zou het niet weten, zelfs de Ursulinentuin is een
puinhoop. Ik doe rondleidingen, en ik schaam me dood
over bovenstaande tuin. De tuin in de Paardestraat
staat er sinds lang weer aardig bij. De tuin van Charles Beltgens stelt ook niet veel voor.!
In eigen gemeente veelal kleine groene gebieden, zoals:. schwienswei, windraak, kollenberg,
limbrichterbos, Daniken. Persoonlijk vind ik in echt of Brunssum wandelen leuker. Kun je meer
verdwalen. Of in epen-vijlen met die leuke hekjes door de velden.
In ieder geval niet naar het Burgm. damenpark. Want daar is het om onduidelijke redenen
toegestaan alcoholische dranken te nuttigen. Met alle gevolgen van dien. Ik zou het toejuichen
als daar eens een vraag aan alle inwoners van deze gemeente gesteld werd. Bijv. Vindt u het
normaal dat er in parken in deze gemeente alcoholische dranken genuttigd worden ?
In Sittard zijn mooie stukken natuur zoals bijv de schwienswei. Maar helaas is het stadspark op
dit moment een drama. Schandalig hoe daar met gemeenschapsgeld en subsidies wordt
omgegaan. Complete plantvakken zijn uitgedroogd en andere vakken worden overwoekert door
onkruid. Maar wel wederom subsidiegeld binnen harken om er ook nog een fietsroute in aan te
leggen, zal lekker rustig wandelen worden in het park
Kolleberg
Kolleberg , Schwienswei, Danikerbos
Kolleberg / Swienswei
Kolleberg /schwienswei
Kollenberg (4x)
Kollenberg stadspark de wallen
Kollenberg (st rosakapel)
Kollenberg en Geleenbeekdal
Kollenberg uiteraard!
Kollenberg, de geheime tuinen
Kollenberg, Schwienswei, richting Hillensberg, Daniken,
Selfkant,Sweikhuizen,Einighausen,Limbricht, met kinderen dierenpark Born, Windraak
Kollenberg, Stadspark.
Kollerberg, limbrichterbos, 'schweinswei?'
Leuke wandelroute en klein stilte plekje is vanaf de Kloosterstraat naar de Elsenburglaan. Verder
zijn er vele leuke 'groene'wandelroutes die je op leuke plekjes brengen. Danikenbos ken ik op
mijn duim, vanwege het vele wandelen met de hond daar. Helaas is het wat afgeleefd. Verder
achter het spoor van oud-geleen langs richting spaubeek. Langs de Ceutelbeek. Er zijn zeker nog
wel mooie plekjes in Geleen. Langs het spoor en de Borrekuil kun je ook mooi wandelen. Het is
een 'groene rand' en deze kun je leuk met andere groene stukken 'verbinden' wanneer je
wandelen gaat.
Limbrichter bos
Limbrichterbos, stadspark, de maas in obbicht en grevenbicht
Naar absbroekbos en geleenbeek.
Naar Daniken en het Burgemeester Damenpark in Geleen
Naar daniken of het gebied tussen Geleen en Beek
Naar Danikerbos
Naar de 'geheime' tuinen of het park.
Naar de Geheine Tuinen van Sittard, die veel te weinig gepromoot worden.
Bijvoorbeeld de Agnetentuin bij de Agnetenberg
Naar de Kollenberg
Naar de Kollenberg, die ligt hier hemelsbreeds 100 meter vandaan.
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Naar de schwienswei en de kollenberg
Naar de Schwienswei, of het park, Daniken b.v.
Naar het daniken bos, landschapspark, richting stadspark Sittard, gebied links van daniken bij de
beek, etc. etc.
Naar het Duitse grensgebied
Of naar Weert
Naar het hof van limburg
Naar het Limbrichterbos, naar de schwienswei, naar de kollenberg, naar de windraak.....er zijn
zoveel mooie plekjes hier in de gemeente, soms moet je alleen weten waar je moet zijn
Naar het stads park en de kolleberg richting rosa kapel
Naar het stadspark
Naar natuurgebied bij de kolleberg.
Naar ons wandelpark - Kasteelpark Obbicht- prachtig! Wie in de stad Sittard- Geleen kent dit??
Naar onze plantsoenen in de buurt en richting Kolleberg
Naar puth en biesenhof,spaubeek.
Naar Schwienswei, langs Geleenbeek en naar de Windraak
Naar Sittard -Geleen. Ondanks dat op meerdere plekken slecht onderhoud is, hebben we een
paar prachtige natuurgebied.
Naar Sittard Geleen waar wel degelijk mooie natuurplekjes zijn.
Nieuwe wandelgebiedje op het stukje grond naast de A2 in Holtum, met de opmerking dat een
van de bruggetjes wat er aangelegd is overbodig is of men zou al vanaf de weg dit beter
toegankelijk maken en dat zou dan inhouden dat ze langs een stukje groen moeten snoeien.
Park bij glanerbrook, maar waarschuw erbij dat er veel hondenpoep ligt en veel zwefvuil,
daarmee bedoel ik niet opgeruimd afval
Park hier in.oud geleen by glanerbgoek die met vijver
Park, Swienswei, fietsroutes
Parken, langs de Beek naar Munstergeleen, Schwienswei, Danikerbos, Kollenberg, Windraak
Pater Karel
Plateau Munstergeleen nabij oude Windrakerberg.
Schwienswei
Schwienswei kollenberg
Schwienswei, Windraak
Sittard is met dat verbrand gedoe dom bezig. Mensen lopen wat rond verbranden plukjes en dat
heeft totaal geen zin. In het park hangen de hoveniers altijd in en rondom de bussen maar weinig
activiteiten. Als ze denken dat het gaat regenen zitten ze al in de bus. Meestal is er 1 aan het
werk en 2 kijkend of met de gsm bezig. Ook het laten draaien van de motor is irritant net als
waar ze rijden en parkeren.
Groenste stad zeer mee eens als onkruid groen is?
Stadspark
kollenberg
schwienswei
damenpark
Stadspark (2x)
Stadspark en langs de Geleenbeek richting Munstergeleen
Stadspark sittard
Stadspark, burgemeester damenpark, windraak, kollenberg, daniken
Stadspark, gebied om en nabij Rosakapel, Danikenbos, Schienswei, geheime tuinen oa rozentuin
Toon Hermanshuis
Stadspark, Geheime tuinen
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Stadspark, heemtuin Munstergeleen
Stadspark, kollenberg
Stadspark, schwienswei, gebied tussen ophoven-munstergeleen-pater karel
Swienswei kollenberg of park
Ten eysden en omgeving
Veluwe
Wandelen boven op de windraak. in de buurt van coumans ijs, ligt een klein parkeerplaatsen en
vandaar uit kun je mooi wandelen. Ik weet niet hoe dat gebied heet.
Wandeling langs de geleenbeek
Watersley, Kollenberg en naar stukje wandelgebied tussen Sittard en Wehr rn Hillensberg
We wonen nog niet zo heel lang hier, maar in Daniken heb je een leuke kinderboerderij met
wandelgebied. Dus dat zou mijn suggestie zijn. Of het natuurgebied bij kasteel Elsloo, maar dat is
buiten de gemeente.
Wintraak
Zeker niet naar de Kloostertuin, want dat is net een oerwoud. Diegene die dit aangeplant heeft
had een Engelse tuin in gedachten, maar het lijkt echt nergens op.

8

In 2000 is Sittard-Geleen uitgeroepen tot de “Groenste stad van Nederland”.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. “Onze gemeente moet zich hard maken om (weer) de
‘Groenste stad van Nederland’ van Nederland te worden”
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Benut de mooie plekken die er al zijn beter!
Er wordt te weinig geld gereserveerd voor dit soort zaken. Feitelijk zou iedere wijk
zijn eigen groenteam moeten hebben, waar een gezonde mix van sociaal maatschappelijk- en psycho-sociaal zwakkeren, burgerparticipanten, clienten van
het participatiehuis en uitkeringgerechtigden zouden kunnen worden ingezet.
Ik snap dat er bezuinigd moet worden en er milieuvriendelijk gewerkt moet worden,
maar wat heb je aan groen als t bezaaid ligt met hondenpoep en zwerfafval.
Maar dan ook een blijvende groene stad. Nu heerst het idee dat de 'gekochte' titel
in 2000 ( ineens was alles mogelijk) veel geld heeft gekost en nadat de titel binnen
was, is het alleen maar 'stijl bergafwaarts' gegaan.
Zou heel mooi zijn, maar dan is er nog een hoop werk te verrichten.
Let a.u.b. met boombeplanting wel op of die soort op die plek geen overlast
veroorzaakt. Verder hoop ik dat daar waar we gebouwen afbreken dat daar veel
groen gaat komen.
Als er dan gezorgd wordt dat alle wijken er goed verzorgd uitzien, dan zeg ik ja. Dus
ook in GELEEN> Zorg het eerst dat het groen in de wijk er goed onderhouden
uitziet.... Nu groeit het weelderig mn in De Haese
Dat is weer een doel nastreven. Gewoon goed kijken wat waar kan en wat nodig is
aan groen. Evt subsidie voor mensen met groen in de tuin Al dat nepgras en
bestraten... En gif spuiten op planten is ook niet goed
Dit soort titels zijn niet van belang (window dressing)
Gezien de voorgaande vraagstellingen zijn we dat al ;-) Het is er natuurlijk ook nog
erg biologisch gezien de diversiteit aan planten.
Het is een leuke erkenning, maar uiteindelijk levert het de gemeente weinig of niets
op.
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Het is geen doel op zich, maar mee genomen als het zo is. Geen extra geld aan
uitgeven gewoon doen wat moet
Ik ben niet zo van de weddenschappen...laten we vooral altijd goed voor onze
natuurgebieden zorgen.
Kan men wel willen maar jullie moeten het groen dan ook fatsoenlijk onderhouden
en dat gebeurt niet.
Sittard moet wel groener worden , maar AUB geen wedstrijd
Als ik zie hoe de schoots velden eruit zien , dit is toch geen entree voor de stad . en
dat alleen om 1x per jaar daar de oktober feesten te kunnen houden dit stoort mij
erg als ik zie hoe die uitzien
Geen???
Gewoon altijd netjes bijhouden het groen! Niet alleen als er een prijs te verdienen
is.
Groen door verpaupering en slecht gemaaide bermen en onderkomen rotondes die
ook nog gesponsord worden.
Hier groeit het gras en onkruid op de stoepen en in de goot overal
Niet meer meedoen. Dat kost teveel geld. En op dit moment is de financiële situatie
van onze stad niet al te rooskleurig. Besteed het geld aan zaken die dringend zijn.
Maar het
Onze gemeente moet zich hard maken voor meer evenementen, meer sociale
woonruimte en een gezelliger centrum
Waarom `de groenste stad van Nederland`? Waarom telkens er een prestigeproject
van maken? Je moet als gemeente er voor zorgen dat je voldoende groen hebt.
Hier hoeft geen extra financiële injectie ingestoken te worden. Gemeente investeert
toch al teveel in zinloze objecten.
Moet gewoon zijn
Qua onkruid zijn wij al de groenste gemeente van Nederland
Wordt veel te duur
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