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De gemeente Sittard-Geleen en stichting ZOwonen  
werken sinds begin 2014 aan een gebiedsvisie voor 
de wijken Geleen-Zuid en Kluis. Er is hier sprake van  
elkaar versterkende problematiek op meerdere thema’s: 
Geleen maakt deel uit van een krimpende regio (met  
overigens veel kansen) en kent de komende jaren 
een forse vergrijzing. Ruim 1.100 woningen, deels  
portieketageflats zonder lift, sluiten steeds minder 
aan op de marktvraag. De wijk kent niet alleen fysieke  
aandachtspunten. Doordat in delen van de wijk sprake is 
van veel doorstroming, is de sociale samenhang laag en 
staat de leefbaarheid onder druk.

Onderzoek
De gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis levert een integrale 
ruimtelijke visie op die:
 richting geeft aan het beleidsveld 
  wonen in samenhang met andere beleidsvelden, 
  met name maatschappelijke ondersteuning,   
  zorg, onderwijs en participatie; 
      flexibel is: de visie is geen blauwdruk en kan  
        veranderingen in de tijd opvangen;
        helderheid geeft over ruimtelijke en fysieke  
        ingrepen.

Het plangebied betreft de wijken Geleen-Zuid en Kluis. 
De gebiedsvisie geeft antwoord op de volgende vragen:
 Wat is Geleen-Zuid/Kluis voor gebied en hoe 
  functioneren deelgebieden hierbinnen?
 Welke ontwikkelingen zijn van belang voor de 
  toekomst van het gebied?
 Welke kansen en bedreigingen zijn er?
 Wat is er nodig in het gebied en de deelgebieden  
  om een leefbare toekomst veilig te stellen?

 Hoe vertaalt zich dat in ambities, doelstellingen 
  en strategische keuzen? Op welke wijze past dit 
  functionele programma in een vlekkenplan?
 Hoe gaan we de ambities op een succesvolle  
  manier realiseren?

De eerste drie punten gaan over functioneren, relevante 
ontwikkelingen en daarnaast kansen en bedreigingen. 
Deze zijn beantwoord in de analysefase en vastgelegd 
in het document deel 1 ‘Analyse’. De hoofdlijnen voor de 
visie staan in deel 2 ‘Visie op Hoofdlijnen’ (begin in het 
hart). Deze delen, 1 en 2, zijn op 5 maart 2015 behandeld 
in de Commissie Cultuur, Sport, Stedelijke Ontwikkeling 
en Volkshuisvesting van de gemeente Sittard-Geleen. 
De vragen en opmerkingen van de Commissie zijn mede 
input geweest voor dit Wijkontwikkelingsplan (voorheen 
genaamd transitiedocument).
Voor u ligt nu het deel 3 van de Gebiedsvisie Geleen-Zuid/
Kluis, het Wijkontwikkelingsplan: een actieplan voor 
renovatie, sloop en nieuwbouw in Geleen-Zuid en Kluis.

Conform de vastgestelde Structuurvisie Wonen Weste-
lijke Mijnstreek (2011) ligt het accent in een gebiedsvisie 
op het thema wonen. In de structuurvisie zijn enkele 
toekomstige herstructureringsgebieden aangewezen. 
Hierin is vooral sprake van huurwoningen van ZOwonen, 
zoals in Geleen-Zuid/Kluis. De gebiedsvisie Geleen-Zuid/
Kluis geeft, naast uitvoering aan de Structuurvisie, ook 
inhoud aan het Strategisch Voorraad Beheer (SVB) van 
ZOwonen. Dit SVB vraagt om een nadere oriëntatie op 
de toekomst van Geleen-Zuid/Kluis. In dit deel 3 van de 
gebiedsvisie wordt deze toekomst concreet. Het accent 
op wonen laat onverlet dat er aandacht is voor zaken op 
sociaal gebied. 
 

1Inleiding
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1.1 Opbouw gebiedsvisie

De gebiedsvisie is als volgt opgebouwd:

Deel 1 Analyse
       analyse en inventarisatie Geleen-Zuid en Kluis
       relevante ontwikkelingen
       SWOT

Deel 2 Visie op Hoofdlijnen
       oplossingsrichtingen

Deel 3 Wijkontwikkelingsplan  
(voorheen transitiedocument genoemd)
       actieplan renovatie, sloop en nieuwbouw scenario

1.2 Leeswijzer

Diverse ontwikkelingen zoals demografie en beleidslijnen 
op het gebied van maatschappij en zorg zijn van wezen-
lijk belang voor het woon- en leefklimaat in een gebied. 
Ze spelen een rol bij het maken van keuzes voor het aan-
passen en ontwikkelen van de woningvoorraad in een 
wijk. Zo ook in het Wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid/
Kluis. In hoofdstuk 2 en 3 gaan we daar, naast de eerdere 
analyse in deel 1, met recentere gegevens nogmaals op 
in. 

In hoofdstuk 4 vertalen we de analyse naar de fysieke 
opgave voor Geleen-Zuid/Kluis en delen we de voorstel-
len voor de aanpak. Hierbij maken we ook concreet op 
welke locatie, in welke periode dan wel renovatie, sloop 
en/of nieuwbouw plaatsvindt in de periode van 2015 tot 
en met 2030. De veranderingen visualiseren we daarbij 
ook. Deze treft u aan in de bijlagen. De aandacht gaat 
daarbij overigens uit naar de woningen van ZOwonen in 
het zogenaamde focusgebied, conform hoofdlijnen van 
de visie (deel 2). 

Een gebiedsvisie kan niet zonder betrokkenheid en de 
inbreng van wijkbewoners, ondernemers, bewoners- en 
ondernemersorganisaties en andere wijkorganisaties. 
Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis is dan 
ook het uitgangspunt. In hoofdstuk 5 focussen we op de 
bewonersparticipatie in een dergelijk proces en specifiek 
de huurdersbegeleiding en het Sociaal Plan.

Prestatie-afspraken en het monitoren daarvan maken 
ook onderdeel uit van de gebiedsvisie. Meer hierover in 
hoofdstuk 6.

Naast het focusgebied zijn er nog enkele andere (ont-
wikkelings)locaties in Geleen-Zuid/Kluis. Deze komen aan 
bod in hoofdstuk 7. Daarbij is ook beknopt aandacht voor 
het particulier eigendom van bewoners in de wijk. 
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Inleiding

Demografische ontwikkelingen zijn sterk van invloed op 
velerlei zaken, waaronder de woningmarkt. Zicht op hoe 
de bevolking zich ontwikkelt is niet alleen van wezenlijk 
belang voor het aantal woningen dat in de toekomst 
gewenst wordt, maar ook het type woningen. En dat kan 
per regio en zelfs per wijk verschillen. 

In dit hoofdstuk treft u een basis voor uiteindelijk duide-
lijke keuzes in Geleen-Zuid/Kluis. Verdeeld over de onder-
werpen demografie (2.2), ontwikkelingen van de sociale 
doelgroep (2.3) en opgave in de vastgoedvoorraad (2.4). 
Deze gegevens vormen  voor Geleen-Zuid en Kluis de 
belangrijkste conclusies uit een uitgebreide marktanalyse 
voor de totale woningvoorraad van ZOwonen in 20141 . 

2Vergrijzing, 
ontgroening en krimp  
veranderen de woningmarkt

2.2 Demografische prognose

In dit deel van voorliggende gebiedsvisie Geleen-Zuid/
Kluis baseren we ons op de jongste demografische prog-
nose voor Limburg. Afkomstig uit Progneff 20142 (bevol-
kingsprognoses en effectramingen). Uitgevoerd door 
E,til in opdracht van de Provincie Limburg. 

Kern feiten en cijfers
 De vergrijzing en ontgroening3  (afname aandeel 
  jongeren) van de bevolking zet door. Ten  
  opzichte van de prognose van het eerdere  
  Progneff 2013 zijn de trends stabiel.
 Het dalend aantal inwoners (de krimp) wordt 
  in de regio Westelijk Mijnstreek tot 2020  
  opgevangen door het kleiner worden van de  
  huishoudens4  (ook wel genaamd gezins- 
  verdunning). De Westelijke Mijnstreek 
  heeft na ongeveer 2020 te maken met een  
 structurele daling van het aantal inwoners, de 
  krimp.
 Na 2020 dalen het aantal huishoudens en de 
  woningbehoefte in alle woonregio’s in Zuid- 
 Limburg, ook in de Westelijke Mijnstreek. Het 
  aantal huishoudens daalt van 68.300 in 2014 tot 
  55.800 in 2050: een daling met 18%.
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• De (relatieve) bevolkingsdaling in de periode 
  2014-2050 is het grootst voor de woonregio’s 
  Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek.  
  Gevolgd door de woonregio’s Maasduinen en  
  Maastricht en Mergelland. In de Westelijke 
  Mijnstreek is de prognose dat de bevolking 
  afneemt van 148.300 personen in 2014 tot 
  109.200 personen in 2050: een afname met 26%. 

Conclusies en aanbevelingen uit  
Progneff 2014
 De huishoudensdaling zal zijn weerslag hebben 
  op de Limburgse samenleving. Zonder tijdige 
  transformatie van de woningvoorraad neemt 
  de structurele leegstand toe en blijven de  
  woningprijzen onder druk staan. Ook de bedrij- 
  vigheid in de provincie Limburg kan teruglopen. 
  Immers, het verdienvermogen van de provincie 
  Limburg neemt af wanneer het aantal huishou- 
  dens en navolgend de bestedingen teruglopen. 
  Hier ligt dus een belangrijke opgave voor  
  beleidsmakers en bestuurders om een nieuw, 
  duurzaam evenwicht te vinden.

 In elke Limburgse woonregio neemt de huishou- 
  densgroei af en gaat vervolgens over in een 
  daling (in de Westelijke Mijnstreek omstreeks 
  2020). Een daling die per tijdvak toeneemt. Dit 
  betekent dat er in de toekomst jaarlijks steeds 
  meer woningen gesloopt moeten worden of 
  een andere bestemming voor deze woningen 
  dient te worden gevonden.

1   Deze analyse bestond uit drie onderdelen: een DESTEP-analyse, een concurrentieanalyse conform het vijfkrachtenmodel van Porter en een interne vastgoedanalyse. In de DESTEP-analyse wordt op 
      zes thema’s een analyse gemaakt van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Deze thema’s zijn: Demografie, Economie, Sociaal, Technologie, Ecologie en Politiek. 
2   Progneff 2014 is uitgevoerd door E,til in opdracht van de Provincie Limburg. De prognose geeft een doorkijk van de ontwikkeling van de bevolking, de particuliere huishoudens en de behoefte tot 
      2050. Voor de volgende thema’s zijn in 2014 prognoses opgesteld: Bevolking, Particuliere huishoudens en Woningbehoefte. In 2014 is zowel een gemeentelijke prognose als een buurtprognose 
      opgesteld.
3   Ontgroening: het afnemen van het aandeel jongeren in de bevolking als gevolg van een afname van het geboortecijfer. 
4    Het betreft particuliere huishoudens, dat wil zeggen: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Niet  
      meegenomen zijn de institutionele huishoudens (zoals verpleeg- verzorgings- en kindertehuizen). Definitie: CBS, bewerking E,til.
5    Nultredenwoning: dit zijn woningen waar de woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden en dus zonder traplopen bereikbaar zijn.

• Grote opgaven voor de regionale woningmarkt: 
  de demografische verschuivingen binnen Limburg 
  stellen beleidsmakers en bestuurders voor  
 beduidende opgaven. Bovendien vragen de 
  maatschappelijke gevolgen om een integrale 
  aanpak voor wonen. Om de regionale woning- 
  markt goed te laten functioneren, adviseert E,til 
  het volgende:
•  het in beeld brengen en verminderen van de 

  structurele leegstand;
•  plancapaciteiten (zowel harde, vastgestelde, als 

  zachte, in voorbereiding zijnde woningbouwplan- 
  nen) goed afstemmen op de huidige structurele 
  leegstand;

•  de toekomstige huishoudensontwikkelingen, ook 
  differentiëren naar leeftijdsgroepen en regio 
  (bijvoorbeeld meer tijdelijke en flexibele woon- 
  vormen);

•  voldoende en betaalbare woningen voor een 
  ieder, nu en in de toekomst;

•  een gezonde mix van huur (corporatie/particulier) 
  en koop;

•  een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van  
  woningen en woonmilieus;

•  het tijdig vergroten van het aanbod van  
  zorggeschikte nultredenwoningen5 ; en

•  kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad 
  door renovatie en vervanging.
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2.3 Ontwikkeling van de doelgroep

Kern feiten en cijfers 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit onderzoek 
van E,til6  naar de omvang en de woningvoorraadbehoef-
te van de sociale doelgroep in de Westelijke Mijnstreek in 
de periode 2013-2030. De Westelijke Mijnstreek omvat de 
gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein:
• De omvang van de sociale doelgroep (huishoudens 

met een inkomen tot de EU-norm € 34.000, peil- 
datum 2013) stijgt tot ongeveer 2025. Dit is de doel-
groep waarvoor woningbouwcorporaties actief zijn.

• Het totaal aantal huishoudens in de Westelijke Mijn-
streek blijft tot 2025 ongeveer gelijk. Het aandeel 
doelgroephuishoudens (de sociale doelgroep) stijgt 
binnen het totaal aantal huishoudens licht. 

• Na 2025 neemt zowel het totaal aantal huishoudens 
als het aantal huishoudens in de sociale doelgroep 
naar verwachting licht af. 

• Het economisch herstel blijft broos. Dit heeft in de 
afgelopen jaren geleid tot een sterke toename van 
armoedegevallen. 

• Het scheiden van wonen en zorg leidt tot behoefte 
aan woningen waar mensen met een zorgvraag 
thuis kunnen wonen, de zogenaamde extramurale 
zorggeschikte woningen: 

Uitwerking
De sociale doelgroep in de Westelijke Mijnstreek bestond 
in 2013 uit 31.400 huishoudens. Volgens het zogenaamde 
middenscenario voor welvaartsontwikkeling7  (het meest 
aannemelijke scenario, zie tabel 2) neemt het aantal toe 
tot 34.100 huishoudens in 2020. Vervolgens blijft het 
ongeveer stabiel op 33.800 huishoudens in 2030. 

In verhouding tot het totaal aantal huishoudens neemt 
de sociale doelgroep in de Westelijke Mijnstreek tussen 
2013 en 2030 toe van 47% naar 52%. De grootste relatieve 
toename vindt plaats in Stein (+7%), de kleinste in Geleen 
(+3%). 

De stijging van het aantal huishoudens in de sociale 
doelgroep komt volledig voor rekening van de huishou-
dens van 65-plussers. De toename van deze groep in het 
totaal (door de vergrijzing) én de slechtere koopkrach-
tontwikkelingen van deze categorie, veroorzaken deze 
stijging. 

Doelgroep Doelgroep t.o.v. totaal aantal huishoudens

Gemeentenaam 2013 2020 2030 2013 2020 2030

Beek 3.100 3.400 3.400 43% (7.200) 47% (7.200) 48% (7.100)
Born 2.400 2.700 2.700 38% (6.300) 42% (6.400) 44% (6.100)
Geleen 8.300 8.800 8.600 55% (15.100) 57% (15.400) 58% (14.800)
Schinnen 2.200 2.500 2.500 41% (5.400) 45% (5.600) 47% (5.300)
Sittard 10.500 11.300 11.200 49% (21.400) 53% (21.300) 53% (21.100)
Stein 4.900 5.400 5.400 43% (11.400) 48% (11.250) 50% (10.800)
Westelijke  
Mijnstreek

31.400 34.100 33.800 47% (66.800) 51% (66.900) 52% (65.000)

Tabel 1: Totaal aantal huishoudens per Westelijke Mijnstreek gemeente, prognose 2020 en 2030 met middenscenario 
voor inkomensontwikkeling (bron: E,til november 2013, bewerking ZOwonen).
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2.4 Opgave in de vastgoedvoorraad 

Kern feiten en cijfers vastgoedanalyse 
ZOwonen
• Verschuiving van huurlasten naar woonlasten. Ster-

kere inzet op duurzaamheid wordt noodzakelijk.
• Concurrentie aan bovenkant sociale woningporte-

feuille van koopwoningen en particuliere huurwonin-
gen is een aandachtspunt.

• Overheidsmaatregelen hebben grote impact op de 
financiële situatie van corporaties. Dat vraagt om 
maatregelen om te zorgen dat de financiële situatie 
gezond blijft. Die situatie is ook van invloed op de 
mogelijkheid om investeringen te doen.

• Verhuurbaarheid van portieketagewoningen zonder 
lift en hoogbouwflats staat onder druk door de afna-
me van de bevolking en de veranderende woningbe-
hoefte van de vergrijzende bevolking. 

Uitwerking
Op de basis van de hierboven beschreven marktanalyse 
heeft ZOwonen haar overall portefeuille-strategie begin 
april 2015 vastgesteld. Hierin zijn ook vastgoeddoelstel-
lingen opgenomen. De (meest) relevante voor Ge-
leen-Zuid/Kluis, licht ZOwonen hier toe. Deze raken:
• portieketagewoningen;
• galerijflats met lift;
• nieuwbouw.

ZOwonen wil haar voorraad portieketagewoningen 
zonder lift actief afbouwen. ZOwonen verwacht dat de 
vraag naar deze types vanaf 2020 aanzienlijk afneemt. 
Om een overschot aan dit type woningen te voorkomen, 
is het noodzakelijk hier nu al mee aan de slag te gaan. 

Daarbij is ZOwonen van mening dat de portieketagewo-
ningen, gelegen op een goede locatie (nabij centrum/
voorzieningen), wel potentie hebben om nog vele jaren 
te kunnen verhuren. Een deel van de portieketagewo-
ningen wordt daarom gerenoveerd. ZOwonen beoogt 
met deze strategie op goede locaties kwalitatief goede 
woningen te bieden tegen een betaalbare huurprijs (doel 
betaalbaarheid). Dit beleid voert ZOwonen overigens al 
sinds 2011. 

Daarnaast is er in de portefeuillestrategie van ZOwonen 
een doelstelling geformuleerd voor het aantal gale-
rijflats met lift. Ook voor dit woningtype is, kijkend naar 
de ontwikkelingen, de doelstelling om het aantal te 
verminderen. Ook hier geldt, net als bij de portieketage-
woningen, de verwachting dat vanaf 2020 de vraag naar 
deze woningen door de bevolkingsafname vermindert. 
De galerijflats met lift die ZOwonen nu verhuurt, zijn dan 
niet meer in dezelfde grote aantallen noodzakelijk. In 
dit woningtype ontstaat naar verwachting leegstand. In 
de plannen voor Geleen-Zuid/Kluis houdt ZOwonen met 
deze verwachte vraaguitval rekening. 

ZOwonen heeft in de portefeuillestrategie ook doelstel-
lingen geformuleerd voor de nieuwbouwopgave. Weder-
om in lijn met de demografische prognoses (toenemend 
aantal ouderen), zet ZOwonen in de nieuwbouw vooral 
in op het realiseren van patiowoningen8. Om voldoende 
variatie in de woningportefeuille te houden, worden er 
na sloop van meergezinswoningen ook eengezinswonin-
gen nieuw gebouwd.

Hoe zich deze ontwikkelingen concreet vertalen naar 
de opgave in Geleen-Zuid/Kluis komt in hoofdstuk 4 aan 
bod. In het volgende hoofdstuk gaan we eerst nog in op 
ontwikkelingen op het gebied van maatschappij en zorg 
die van wezenlijk belang zijn voor het woon- en leefkli-
maat. 

6   E,til heeft dit onderzoek eind 2013 uitgevoerd in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en de woningcorporaties in de Westelijke Mijn/streek. 
7   In het E,til-onderzoek is gerekend met drie scenario’s voor de toekomstige inkomensontwikkeling. Het middenscenario is het meest aannemelijk. Hier is in de rest van het onderzoek van uitgegaan. 
8   Patiowoningen: gelijkvloerse, grondgebonden woning.
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3.1 Inleiding

Naast de demografische ontwikkelingen, spelen ook de 
ontwikkelingen en beleidslijnen op het gebied van onder 
andere maatschappij en zorg een rol. De ontwikkelingen 
op deze terreinen zijn van wezenlijk belang voor het 
woon- en leefklimaat. En ze spelen een rol bij het maken 
van keuzes voor het aanpassen en ontwikkelen van de 
woningvoorraad in de wijken Geleen-Zuid en Kluis. Bij 
het opstellen van de Visie op hoofdlijnen (deel 2) is reeds 
rekening gehouden met de diverse beleidslijnen op het 
gebied van maatschappij en zorg. 
Diverse actuele beleidsthema’s op het gebied van zorg en 
welzijn zijn in dit hoofdstuk kort samengevat. In paragraaf 
3.2 gaat de gemeente Sittard-Geleen kort in op de partici-
patiesamenleving. In 3.3 is aandacht voor de maatschap-
pelijke ondersteuning. Wonen en zorg krijgt een plek in 
paragraaf 3.4. De jeugd in 3.5. Ook is er aandacht voor de 
vele voorzieningen, verenigingen en vrijwilligersorganisa-
tie (3.6) en onderwijs (3.7).

3.2 Volwaardig participeren in de  
samenleving

Uitgangspunt van de gemeente Sittard-Geleen is dat elke 
inwoner van de gemeente volwaardig kan participeren in 
de samenleving: iedereen die dat kan, neemt verantwoor-
delijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Voor 
de mensen die het echt niet zelf redden blijft de overheid 
echter altijd een vangnet bieden. 

3Wonen, welzijn en zorg

Het beleid en de aanpak van welzijn en zorg richt zich 
daarmee ook specifiek op ondersteuning van die groe-
pen en mensen (‘kwetsbare burgers’) die niet alleen 
op eigen kracht volwaardig kunnen participeren in de 
maatschappij. Kijkend naar het rijksbeleid (de drie decen-
tralisaties9), de hervorming van de langdurige zorg en de-
mografische ontwikkelingen, constateert de gemeente 
dat de kosten oplopen. Terwijl op termijn de beschikbare 
middelen afnemen. 

De opgave voor komende jaren is om met minder (over-
heids)-budget dezelfde of zelfs meer ondersteuning 
mogelijk te maken. Daarmee wordt de rol van de burger 
zelf én van zijn omgeving steeds belangrijker en de rol 
van de overheid beperkter. Daarvoor is sociale vitaliteit 
nodig: de inspanning om met elkaar iets van een bepaald 
gebied te maken. 

De gemeente Sittard-Geleen zet dan ook sterk in op de 
sociale vitaliteit van de wijken, kernen en dorpen. Ze her-
bevestigt daarmee de topprioriteit ‘wijkgericht werken in 
nieuw perspectief’. Afgelopen jaren heeft het wijkgericht 
werken zich vooral gericht op schoon, heel en veilig. Er 
wordt gewerkt met stadsdeelplannen- en programma’s 
en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaar-
heid vergroten en de participatie bevorderen. 

Buurtpreventieteam Geleen-Zuid/Kluis

9    Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.



DEEL 3 WIJKONTWIKKELINGSPLAN DEEL 3 WIJKONTWIKKELINGSPLAN

11Ontwerp Wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid/Kluis d.d. 11 juni 2015

Vervolgens hebben leefbaarheid (welzijn, welvaart, de 
fysieke en sociale situatie in een bepaald gebied) en de 
Leefbaarheidagenda 2025 een plaats gekregen binnen 
het wijkgericht werken. Een derde lijn is het verkrijgen 
van een vaste plek voor het sociale domein in de wijk. 
De gemeente wil allerlei ontwikkelingen in een verbin-
dende aanpak binnen de wijk organiseren. Vanuit het 
versterken van de burgerparticipatie, richt de gemeente 
Sittard-Geleen de taken op het gebied van zorg, werk en 
jeugd zo dicht mogelijk bij de inwoners in. 

Naast de start van het Buurtpreventieteam Geleen-Zuid/
Kluis is begin 2015 ook gestart met het project ‘Veilige 
Buurten Aanpak’ in Geleen-Zuid. Dit behelst een samen-
werkingsverband van Politie, PIW (Partners in Welzijn), 
ZOwonen en de gemeente waarbij wekelijks voor de 
bewoners van de hoogbouw Pijper- en Wagenaarflat 
zogenaamde galerijgesprekken plaatsvinden. Daarbij 
worden allerhande problematieken besproken waarna 
één keer per drie maanden in gezamenlijk overleg met 
bewoners een top 3 van aan te pakken problemen wordt 
vastgesteld.

3.3 Maatschappelijke ondersteuning

In het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) spreekt de gemeente  niet meer over in-
dividuele voorzieningen, maar over maatwerkvoorzienin-
gen. Naast vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen 
zijn ook huishoudelijke hulp, begeleiding en kortdurend 
verblijf vanaf 1 januari 2015 maatwerkvoorzieningen. De 
gemeente geeft hiermee aan dat deze taken geen lang-
durige zorg betreffen. Maatwerkvoorzieningen betreft 
maatschappelijke ondersteuning, dichtbij de burger, 
flexibel en goed aansluitend bij de persoonlijke leef- en 
woonsituatie van mensen.

Het stimuleren van vitale burgers om iets voor hun mede 
buurtbewoners en hun dorp/wijk te betekenen én de on-
dersteuning van kwetsbare burgers, hoort daarbij.  Dat is 
misschien wel de belangrijkste opgave voor de gemeen-
te in de komende jaren: namelijk het stimuleren

en faciliteren van de samenleving zodat kwetsbare inwo-
ners zoveel als mogelijk kunnen meedoen. Verbindingen 
leggen tussen mensen, beroepskrachten en vrijwilligers 
is daarbij essentieel.

3.4 Wonen en Zorg

De uitvoering van het door de gemeenteraad vastge-
stelde Beleidsplan Wmo 2015-2016 is gericht op meer 
participatie en zelfredzaamheid en een andere verhou-
ding tussen burger en overheid (van claimgericht naar 
oplossingsgericht).

Uitgangspunt van het Beleidsplan Wmo 2015-2016 is 
onder meer dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen. Het scheiden van wonen en 
zorg, de zogenaamde, extramuralisatie, wordt daarbij 
de komende tijd versneld doorgevoerd. De bestaande 
verzorgingshuiscapaciteit wordt daarbij afgebouwd. 
En er moet worden voorzien in extramurale woon-zorg 
alternatieven (woningen waar mensen met een zorg-
vraag thuis kunnen wonen). Iemand die zorg vraagt of 
zorg nodig heeft, moet hierdoor op zoek naar betaalbare 
alternatieven voor het verzorgingshuis van voorheen. 
Vanwege de krimp moet de woningmarkt in Sittard-Ge-
leen al fors worden geherstructureerd. Daar komt de 
verandering in de fysieke woonopgave vanwege de 
extramuralisatie in combinatie met de vergrijzing boven-
op. Dat alles tezamen moet landen in de woningmarkt. 
Sturen op een gezonde en toekomstbestendige woning-
voorraad is daarbij cruciaal.
De gemeente en ZOwonen hebben kwalitatieve en kwan-
titatieve onderzoeken laten uitvoeren op het vlak van 
wonen voor ouderen en zorg. Deze onderzoeken laten 
zien dat de opgave voor wonen en zorg als volgt is:
• Investeer vooral in de bestaande voorraad, zowel 

van woningcorporaties als van particuliere  
eigenenaren.

• Er ligt een beperkte nieuwbouwopgave. Hierbij dient 
het concept van zorgwoningen aangepast te wor-
den: kleinere betaalbare wooneenheden met meer 
algemene voorzieningen.

• Investeer in het mogelijk maken van langer zelfstan-
dig wonen vanuit de welzijn en (informele) zorg 
invalshoek (zoek naar verbindingen tussen doelgroe-
pen, accommodaties, activiteiten en naar nieuwe 
mogelijkheden daarbinnen). 
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3.5 Jeugd

De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten bestuurlijk en 
financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor 
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering. Door de decentralisatie zijn gemeen-
ten beter in staat om maatwerk te leveren en verbinding 
te leggen met zorg, onderwijs, maatschappelijke on-
dersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid. De 
gemeente Sittard-Geleen borgt de netwerkorganisatie 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het kader van 
de drie decentralisaties is het de bedoeling dat ook dit 
onderdeel van het sociale domein een vaste plek in de 
wijk gaat krijgen. Hoe dit er precies gaat uitzien wordt 
nog verder uitgewerkt in samenspraak met alle partners.

3.6 Voorzieningen/verenigingen en vrij-
willigersorganisaties 

De gemeente werkt samen met maatschappelijke orga-
nisaties, verenigingen en bewoners aan vitale gemeen-
schappen: gemeenschappen die steunen op een vitale 
verenigings- en vrijwilligersinfrastructuur en gebruik 
maken van duurzame en toekomstbestendige voorzie-
ningen. 

De toename van het aantal ouderen en de afname van 
het aantal jongeren maken het noodzakelijk de buurt-
voorzieningen aan te passen. Terugloop van leden, 
onderbezetting van accommodaties en onvoldoende 
onderhoudsbudget maakt samenwerking en clustering 
noodzakelijk. De gemeente zet daarbij in op behoud van 
kwaliteit. 

Het in gang gezette onderzoek Duurzame Accommoda-
ties zal inzicht geven in het huidige aanbod en gebruik 
van maatschappelijke voorzieningen en inzicht geven 
in de te verwachten vraag. Dit leidt naar verwachting 
medio 2015 tot een afwegingskader en in 2016 tot een in-
tegraal toekomstperspectief. De focus ligt daarbij op een 
kwalitatief, toekomstbestendig en betaalbaar aanbod en 
gebruik van accommodaties in 2025. De accommodaties 
in Geleen-Zuid en Kluis zijn in dit onderzoek meegeno-
men.

3.7 Onderwijs

Het beleidskader voor kinderen tot en met 12 jaar is 
vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan Onder-
wijs- en Kindfuncties Sittard-Geleen 2013-2025. Dit plan 
schetst het perspectief voor een passende structuur 
voor de onderwijshuisvesting in de gemeente. Het plan 
geeft inzicht hoe de gewijzigde ontwikkelingen, zoals de 
bijgestelde leerlingenprognose, van invloed zijn op het 
bestaande huisvestingsplan uit 2008.

De ontwikkelingen laten verder zien dat de inhoud van 
onderwijs, opvang en het gebruik van onderwijshuis-
vesting fundamenteel gaan veranderen. Het doel is om 
kinderen van 0 tot en met ongeveer 12 jaar maximale 
ontwikkelingskansen te bieden. Dat gebeurt door Ke-
tensamenwerking te realiseren. Hierbij ontstaat een slui-
tend netwerk van expertises, activiteiten en voorzienin-
gen voor kinderen en ouders via een bereikbaar aanbod 
van voorzieningen voor onderwijs en kindfuncties.
Dit perspectief realiseert de gemeente door:
• Het realiseren van een keten van kindvoorzieningen 

(bij voorkeur in Integrale Kind Centra).
• Uitvoering op toekomstbestendige locaties. Dit 

betekent rekening houden met de ontwikkeling 
van leerlingenaantallen, voedingsgebied (gebied 
van waaruit tenminste 70% van de leerlingen van de 
betreffende basisschool afkomstig is), aantrekking 
en onderscheidend vermogen, gebouwomvang, 
gebouwkwaliteit, flexibiliteit en exploitatie.

• Bereikbaarheid en verspreiding over de gemeente. 
Dit vergt rekening houden met een ligging in het 
voedingsgebied, relaties tussen buurten en wijken, 
fysieke barrières en nabijheid van voorzieningen.

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en 
Kindfuncties is voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis een 
eindbeeld voor 2025 aangegeven. Daarbij zijn in een 
matrix voor zowel de korte als middellange termijn de 
scenario’s aangegeven voor het basisonderwijs, het 
peuterspeelzaalwerk, de kinderdagopvang en de buiten-
schoolse opvang. Voor Geleen-Zuid en Kluis is de situatie 
in 2025 nagenoeg gelijk aan de huidige situatie.  
 
De benodigde flexibiliteit van de gebiedsvisie Ge-
leen-Zuid/Kluis wordt al direct duidelijk uit voorgaande 
gegevens. Bij de verdere uitwerking van deze gebiedsvi-
sie is er nog volop ruimte om de aankomende resultaten 
van onderzoeken mee te nemen. 
Hoe we gaan anticiperen op de toekomst, voor zover die 
nu bekend is, komt aan de orde in het volgende hoofd-
stuk, hoofdstuk 4.
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4.1 Inleiding

Vele regio’s, gemeenten en wijken in Nederland, zo ook 
Sittard-Geleen en specifiek Geleen-Zuid/Kluis, maken zich 
op voor de overgang van bevolkingsgroei naar bevol-
kingsdaling. De structurele krimp heeft in combinatie 
met toename van het aantal ouderen en de afname van 
het aantal jongeren gevolgen voor terreinen als wonen, 
ruimte, onderwijs, zorg- en welzijnsvoorzieningen en 
werk. Dat maken voorgaande hoofdstukken en de eer-
dere Analyse (deel 1) haarscherp duidelijk. Tel daarbij op 
de lage sociale samenhang en de leefbaarheid die onder 
druk staan in Geleen-Zuid/Kluis. Dat vraagt, sterker nog, 
dat dwingt om te anticiperen op hetgeen komen gaat. 

2025 is daarbij een kanteljaar. De wetenschap dat er een 
afname van bevolking plaatsvindt vanaf 2025, maakt het 
niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk om daarop te 
anticiperen en maatregelen te nemen. De uitdaging is de 
ongewenste effecten te beperken en te werken aan een 
prettig woon- en leefklimaat in Geleen-Zuid en Kluis, nu 
en in de toekomst.

Deel II ‘Visie op hoofdlijnen’ uit de gebiedsvisie Ge-
leen-Zuid/Kluis reikte daarvoor reeds het kader aan: 
• Structureel ingrijpen, in die gebieden waar proble-

men het grootst zijn.
• Niet onnodig roeren in stabiele delen van de wijk. 
• ‘Begin bij het hart’, rondom het winkelcentrum (het 

zogenaamde focusgebied, categorie 1). 

In dit hoofdstuk vertalen we de analyse en visie concreet 
naar de opgave voor Geleen-Zuid en Kluis. Het accent ligt 
daarbij, zoals eerder aangegeven op wonen. 

En daarbij specifiek op de woningvoorraad van ZOwo-
nen in het focusgebied (zie afbeelding). Dit is het gebied 
waar conform de analyse ingrijpen het meest noodzake-
lijk is. De zogenaamde categorie 1 uit de ‘Visie op hoofdlij-
nen’ (belangrijk en urgent met oog op lange termijnresul-
taten). ZOwonen maakt daarbij ook inzichtelijk op welke 
locaties in het focusgebied, in welke periode renovatie 
dan wel sloop en/of nieuwbouw plaatsvindt in de peri-
ode 2015 tot en met 2030 (paragraaf 4.3 en 4.4). Bij de 
verhuisbewegingen die hiermee uiteindelijk gepaard 
gaan is het uitgangspunt dat voor iedereen die in de wijk 
wil blijven wonen, een woning op maat beschikbaar is 
binnen de wijk. Daarover meer in paragraaf 4.5.

De ‘Visie op hoofdlijnen’ kent behalve categorie 1, het 
focusgebied, nog drie andere categorieën (zie ook  
bijlage 1):
• De categorie 2: Belangrijk en urgent met het oog op 

korte termijnresultaten, de zogenaamde actiege-
bieden. Deze betreft vooral aandachtspunten in het 
openbare domein en leefbaarheids- en sociale om-
gangsproblemen zonder fysieke oorzaak. De aanpak 
hiervan loopt met name via het bestaande netwerk 
van wijkgericht werken, via het stadsdeelplan.

• De categorie 3: Belangrijk, niet urgent. De zoge-
naamde ‘aandachtsgebieden’. Hier is de woning-
voorraad op termijn kwetsbaar (zie ook de volgende 
categorie en paragraaf 7.3).

• De categorie 4: Niet belangrijk, niet urgent – ‘mee-
liftgebieden’. Deze overige delen van de wijk zijn in 
goede conditie. Er zijn hier wel aandachtspunten 
vergelijkbaar met categorie 3. Dit zijn echter niet 
de locaties waar problemen zich als eerste zullen 
voordoen vanwege de goede uitgangssituatie op dit 
moment.

De aanpak voor de ontwikkelingslocaties buiten het 
focusgebied komt in hoofdstuk 7 aan bod. 

4Geleen-Zuid en Kluis  
         spelen in op de  
     toekomst:  
            de verandering

Focusgebied Geleen-Zuid/Kluis
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4.2 Kansen bieden aan bewoners 

Voorgaande gegevens (inclusief deel 1 en deel 2) hebben 
we vertaald naar de opgave in Geleen-Zuid/Kluis. Een 
opgave die uiteindelijk resulteert in:
• Een betere aansluiting van de woningvoorraad op 

de woonwensen en levensfases van de mensen in 
Geleen-Zuid en Kluis. Het gaat daarbij vooral om ou-
deren en kleinere (1 à 2 persoons)huishoudens in de 
toekomst en daarnaast ook eengezinswoningen.

• Meer variatie in het woningaanbod wat het maken 
van wooncarrière mogelijk maakt.

• Betaalbare en grondgebonden woningen.

Om dat te realiseren is het nodig om bestaande wonin-
gen te renoveren, verouderde woningen of woningen 
die niet aan de vraag voldoen te slopen en nieuwe 
woningen te bouwen die aansluiten bij de toekomstige 
marktvraag/woonbehoefte. Dat maakt Geleen-Zuid en 
Kluis, naast het samen werken aan de leefbaarheid, klaar 
voor de toekomst.

 

4.3 Verandering woningmarkt tot en 
met 2030

ZOwonen sluit bij de voorbereiding en uitwerking van de 
plannen voor ingrepen in de woningvoorraad, in samen-
werking met de gemeente Sittard-Geleen, aan bij het 
voorziene tempo van de krimp en de voorziene vraag 
naar goedkope huurwoningen. 

Onderzoeksbureau E,til heeft berekend dat er nu, in de 
totale Westelijke Mijnstreek, een tekort bestaat van circa 
800 woningen voor de sociale doelgroep. Dat is op een 
totaal van circa 28.000 woningen in de kernvoorraad10. 
Deze prognose van het tekort moet niet absoluut geïn-
terpreteerd worden. Het wil niet zeggen dat er meteen 
in de praktijk sprake is van een tekort aan woningen in 
de kernvoorraad. Iets meer krapte op de markt is niet 
persé negatief: het kan de problematiek van leegstand of 
te lage verkoopprijzen van woningen verminderen. Daar-
naast heeft E,til berekend dat de omvang van de sociale 
doelgroep tot 2025 nog licht stijgt. Daarbij speelt ook dat 
een stijging van de sociale doelgroep niet automatisch 
tot een even grote extra vraag naar sociale huurwo-
ningen leidt. De doelgroepstijging komt namelijk door 
de stijging van het aantal 65+ers die nu ook al ergens 
wonen, hetzij in een (sociale) huurwoning, hetzij in een 
koopwoning. Evenals ontwikkelingen in de maatschappij 
en zorg. 2025 wordt gezien als een kanteljaar.

Verandering in Geleen-Zuid/Kluis vóór 
en na het kanteljaar 2025
Tot 2025 houdt ZOwonen het tempo van de afname van 
het aantal woningen, de zogenaamde verdunning, in 
Geleen-Zuid/Kluis dan ook bewust zeer beperkt. Het gaat 
dan om de sloop van 152 portieketagewoningen zonder 
lift (ingegeven door de afnemende vraag) en de nieuw-
bouw volgens de huidige inzichten van minimaal 102 
nieuwe woningen (in aansluiting op de demografische 
ontwikkelingen). 

Eigendommen in focusgebied Geleen-Zuid/Kluis.  
Oranje:  eigendom ZOwonen 
Blauw:  gemeentelijk eigendom 
Groen:  overig eigendom
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Vanaf 2025 gaat het verdunningstempo omhoog. Tussen 
2025 en 2030 voorziet ZOwonen de sloop van 472 wonin-
gen en de nieuwbouw van 162 woningen. Ook dit sluit 
aan bij de prognoses waarin vanaf 2025 een afnemende 
vraag naar sociale huurwoningen is voorzien.

Verandering in Geleen-Zuid/Kluis in 
totalen/aantallen
De verandering van de sociale huurwoningvoorraad in 
het focusgebied in Geleen-Zuid/Kluis (eigendom ZOwo-
nen) ziet er dan als volgt uit: 
• in 2014 vóór herstructurering: 1.127 woningen11;
• in 2030 ná herstructurering: 767 woningen.
 
De afname van het aantal huurwoningen in Geleen-Zuid/
Kluis bedraagt netto 360 woningen (= circa 32%) in de 
periode tot 2030. 
Op het eerste oog ontstaat hiermee misschien de indruk 
dat er na uitvoering van de plannen niet voor alle bewo-
ners een plek is in de wijk. Echter de ervaring leert dat 
bij herontwikkelingen circa 50% van de mensen er voor 
kiest om in de wijk te blijven wonen. Met die cijfers heeft 
ZOwonen hier ook rekening gehouden. Meer daarover in 
paragraaf 4.4.
In deze uitwerking is er over een periode van vijftien jaar 
(tot en met 2030) sprake van:
• renovatie van 503 huurwoningen (hoogbouwflats en 

in mindere mate ook portiekflats zonder lift);
• sloop van in totaal 624 huurwoningen (portieketage-

woningen en hoogbouwflats);
• nieuwbouw van 264 huurwoningen.

10 Kernvoorraad: dat deel van de woningvoorraad voor huishoudens met lage inkomens (tot de EU-norm € 34.000).
11  Naast dit aantal woningen van ZOwonen kent Geleen-Zuid/Kluis nog 135 huurwoningen van Wonen Limburg en 35 huurwoningen van Woonpunt. Deze laatste worden verkocht bij mutatie.
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Locatie Sloop Nieuwbouw Renovatie Planning

pe’s hoog app egw patio’s pe’s hoog HAT’s

Lienaertsstaat (complex 820) 2016 start sociaal plan 144 woningen

sloop fase 1 - 64 PE’s 64 2020 sloop 64 pe’s

sloop fase 2 - 80 PE’s 80 2029 sloop 80 pe’s

nieuwbouw fase 1 - 36 woningen (20 egw + 16 patio’s) 20 16 2020 start bouw 20 egw + 16 patio’s

nieuwbouw fase 2 - 38 woningen (20 egw + 18 app) 18 20 2029 start bouw 20 egw + 18 app

Eberhardstraat (complex 821) 2027 start sociaal plan 80 woningen

herstel balkons 2015 herstel van balkons

sloop 80 woningen 80 2030 sloop 80 pe’s

Rembrandtlaan / Lienaertsstraat (complex 819) 2016 start sociaal plan 88 woningen

sloop 64 + 24 = 88 PE’s (West + Zuid/West) 88 2019 sloop 88 pe’s

renovatie 128 PE’s (Oost) 128 2017 renovatie 128 pe’s

nieuwbouw 50 app + 16 egw 50 16 2019 start bouw 50 app + 16 egw

Van Goyenflat

Renovatie 110 HAT’s en 30 appartementen 30 110 2019 renovatie van Goyenflat

Renovatie Jos Klijnenflat 135 woningen (complex 832)

toegankelijk maken voor ouderen en minder validen 135 2022 renovatie Jos Klijnenflat

Renovatie Tenierflat 100 woningen (complex 829)

toegankelijk maken voor ouderen en minder validen 100 2024 renovatie Tenierflat

Wagenaar / Pijper (complex 823) 2021 start sociaal plan 352 woningen

sloop 156 woningen Pijperflat 156 2025 sloop Pijperflat

sloop 156 woningen Wagenaarflat 156 2027 sloop Wagenaarflat

nieuwbouw fase 1 62 woningen (42 egw + 20 patio’s) 42 20 2026 start bouw

nieuwbouw fase 2 62 woningen (42 egw + 20 patio’s) 42 20 2028 start bouw

Totaal 312 312 68 140 56 128 265 110

Totaal sloop 624

Totaal nieuwbouw 264

Totaal renovatie 503

Afname aantal woningen 360

Totaaloverzicht renovatie, sloop en nieuwbouwprogramma huurwoningen ZOwonen in Geleen-Zuid/Kluis tot en met 2030
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Overzicht adressen te renoveren woningen
• Complex 819 (deelgebied 1b; 128 woningen), renovatie naar verwachting in 2017
• Breitnerstraat 1 t/m 71
• Van Goghstraat 6 t/m 28
• Jos Klijnenlaan 52 t/m 122
• Graaflandstraat 1 t/m 31
• Van Mesdagstraat 1 t/m 31
• Van Mesdagstraat 2 t/m 24

• Complex 829 (deelgebied 5a; 140 woningen)
• Van Goyenstraat 1 t/m 140 (oplopend), renovatie naar verwachting in 2019

• Complex 829 (deelgebied 5b; 100 woningen)
• Teniersstraat 1 t/m 100 (oplopend), renovatie naar verwachting in 2024

• Complex  832 (deelgebied 6; 135 woningen)
• Jos Klijnenlaan 411 t/m 679, renovatie naar verwachting in 2022

Overzicht adressen van te slopen woningen
• Complex 819 (deelgebied 1a; 88 woningen), sloop naar verwachting in 2019
• Lienaertsstraat 1 t/m 47
• Rembrandtlaan 63 t/m 93
• Breitnerstraat 73 t/m 107
• Graaflandstraat 2 t/m 24
• Jos Klijnenlaan 124 t/m 158

• Complex 820 (deelgebied 2a; 80 woningen), sloop naar verwachting in 2029
• Apolloniastraat 2 t/m 32
• Leeuwenhoekstraat 17 t/m 47
• Odiliastraat 2 t/m 32
• Lienaertsstraat 49 t/m 111

• Complex 820 (deelgebied 2b; 64 woningen), sloop naar verwachting in 2020
• Landsteinerstraat 59 t/m 89
• Leeuwenhoekstraat 81 t/m 111
• Lukasstraat 2 t/m 32
• Leeuwenhoekstraat 49 t/m 79

• Complex 821 (deelgebied 3; 80 woningen), herstellen balkons in 2015 en sloop naar verwachting in 2030
• Van Ostadestraat 48 t/m 78
• Eberhardstraat 2 t/m 128

• Complex 823 (deelgebied 4a; 156 woningen ), sloop naar verwachting in 2027
• Wagenaarstraat 1 t/m 156 (oplopend)

• Complex 823 (deelgebied 4b; 156 woningen), sloop naar verwachting in 2025
• Pijperstraat 1 t/m 156 (oplopend)

Overzicht adressen van te renoveren en te slopen woningen
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4.4 Actieplan renovatie, sloop en  
nieuwbouw

Om voor iedereen de exacte omvang van de plannen 
inzichtelijk te maken, heeft Ducot Engineering & Advies 
in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZOwo-
nen, een faseringsplan opgesteld voor Geleen-Zuid/Kluis 
(zie bijlage 2). Het faseringsplan ‘Visualisatie fasering: 
veranderingen in focusgebied Geleen-Zuid/Kluis 2015-
2030’ maakt inzichtelijk op welke locatie in het focusge-
bied, in welke periode renovatie, sloop en/of nieuwbouw 
van huurwoningen (in eigendom van ZOwonen) gaat 
plaatsvinden in de periode van 2015 tot en met 2030. Alle 
veranderingen in het focusgebied zijn gevisualiseerd tot 
en met 2030.  

In het verlengde van de ‘Visie op hoofdlijnen’(deel 2 uit 
de Gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis) kiezen we voor een 
duidelijke start van de herstructurering van Geleen-Zuid/
Kluis. We beginnen daar waar de problemen én de kan-
sen het grootst zijn: in het hart van de wijk, rondom win-
kelcentrum Zuidhof). We sluiten aan bij de opwaardering 
van het winkelcentrum Zuidhof. Daar waar het beeld en 
de uitstraling het zwakst is, gaan we deze sterk verbete-
ren. Daarbij vindt sloop plaats en bouwt ZOwonen op de 
vrijkomende locaties nieuwe woningen die voorzien in de 
veranderende behoefte van de doelgroep in de sociale 
huursector.

4.5 Verhuisbewegingen: iedere  
bewoner een woning op maat binnen 
de wijken

Door de fysieke ingrepen in de woningbouw vinden 
op de sloop- en nieuwbouwlocaties verhuisbewegin-
gen plaats. Op basis van ervaring gaat ZOwonen op dit 
moment er vanuit dat 50% van de huishoudens binnen de 
wijk wil blijven wonen en 50% naar buiten de wijk ver-
huist. 

Het faseringsplan (voorgaande paragraaf) is zo opge-
steld dat ZOwonen tijdens de transitie tijdelijke wonin-
gen voor haar bewoners in de wijk beschikbaar heeft. 

Op (korte) termijn biedt ZOwonen bewoners daarna 
nieuwbouwwoningen dan wel gerenoveerde woningen 
aan, die aansluiten op de wensen en behoeften van de 
doelgroep. 

De verhuisbewegingen heeft ZOwonen in het zogenaam-
de Verhuisstromenplan 2015-2030 per jaar inzichtelijk 
gemaakt (zie bijlage 3: Verhuisstromen 2015-2030). 

Op de beoogde fasering  is ook een scenarioanalyse 
uitgevoerd: in de praktijk kunnen zaken namelijk altijd an-
ders lopen dan verwacht. Zeker als er vijftien jaar vooruit 
wordt gekeken. Zo kunnen er bijvoorbeeld minder nieu-
we woningen worden gebouwd dan voorspeld vanwege 
financiële tegenvallers voor ZOwonen, of willen er meer 
mensen binnen de wijk blijven wonen dan verwacht.  Uit 
deze scenarioanalyse blijkt dat het beoogde woning-
bouwprogramma toekomstbestendig is. Onvoorziene 
ontwikkelingen kan ZOwonen opvangen met woningen 
die beschikbaar komen/zijn binnen te renoveren en 
overige huurwoningen (in Geleen-Zuid/Kluis). Gemiddeld 
verhuist namelijk elk jaar 10% van de huurders.
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5.1 Inleiding

Een gebiedsvisie kan niet zonder duidelijke betrokken-
heid en de inbreng van wijkbewoners, ondernemers, 
bewoners- en ondernemersorganisaties en andere wijk-
organisaties. Zij weten als geen ander wat goed is in de 
wijken en wat beter kan. Samen werken aan en leven in 
Geleen-Zuid en Kluis is dan ook het uitgangspunt. Afhan-
kelijk van de aard en het momentum van de ontwikkeling 
kent de participatie verschillende accenten. Daarnaast 
zijn er ook geldende procedures. 
In het proces ‘Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis’ kre-
gen en krijgen bewoners, ondernemers en anderzijds 
betrokkenen in het gebied volop ruimte voor inbreng. 
Onder andere via brede participatie via klankbordgroep, 
participatiegroep en algemene informatieavonden. Uit-
eindelijk heeft dit geleid tot de analyse (deel 1), de visie 
op hoofdlijnen (deel 2) en het nu voorliggende deel 3 van 
de gebiedsvisie: het Wijkontwikkelingsplan. Dit docu-
ment geeft aan welke complexen ZOwonen renoveert, 
sloopt dan wel nieuw bouwt om te kunnen voldoen aan 
de toekomstige woonbehoefte in Geleen-Zuid/Kluis. 

In het proces richten ZOwonen en de gemeente Sit-
tard-Geleen zich op gedragen besluitvorming. Daartoe 
heeft ZOwonen ook geldende procedures. De kern 
daarvan is dat ZOwonen tijd en ruimte faciliteert om 
huurders mee te nemen in het proces. Ook de gemeente 
Sittard-Geleen werkt graag samen met betrokkenen in 
de wijk (onder andere vanuit het wijkgericht werken). 

Hoe de huurdersparticipatie binnen ZOwonen bij reno-
vatie en  sloop uitziet, wordt toegelicht in paragraaf 5.2. 
Daarnaast zijn er ook rechten en plichten voor zowel 
ZOwonen als de huurders, vastgelegd in het Sociaal Plan. 
Die komen aan bod in paragraaf 5.3.5Samenwerken aan en   

           leven in Geleen-Zuid /   
           Kluis

5.2 Participatie overall wijkontwikke-
lingsplan

De transitie van Geleen-Zuid/Kluis behelst onder meer 
renovatie en sloop van diverse complexen om ruimte 
te maken voor toekomstbestendige (nieuw-)bouw. De 
onderbouwing welke complexen te renoveren dan wel 
te slopen, komt vanuit de toekomstvisie als geheel om 
Geleen-Zuid/Kluis toekomstbestendig te maken als pretti-
ge woon- en leefomgeving. ZOwonen en de gemeente 
Sittard-Geleen zijn de partijen die uiteindelijk de beslis-
sing (moeten) nemen en daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Input uit bewonersparticipatie om tot deze uiteindelijke 
beslissingen te komen, vindt voorafgaand aan deze be-
sluitvorming op diverse momenten in het proces plaats. 
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Zo ook in de planvoorbereiding om te komen tot het 
definitieve Wijkontwikkelingsplan. Inbreng vanuit diverse 
betrokkenen (o.a. via de klankbordgroep en de partici-
patiegroep) bepaalt mede de kwaliteit hiervan. In het 
traject naar formele besluitvorming (naar verwachting 
eind 2015) wordt er ook advies gevraagd aan de Huur-
dersbelangenvereniging Geleen (HVG). De advisering van 
de HVG wordt meegenomen in de uiteindelijke besluit-
vorming.

Nadat de formele besluitvorming over de Gebiedsvisie 
Geleen-Zuid/Kluis is afgerond, vindt binnen de com-
plexen van ZOwonen ook nog op diverse momenten 
participatie op complexniveau plaats met georgani-
seerde en individuele huurders. ZOwonen faciliteert en 
ondersteunt de vorming van een bewonerscommissie op 
complexniveau. Hiermee brengt ZOwonen de besluit-
vorming en het overleg hierover, zo dicht mogelijk bij 
de huurder. Het is, gezien de aard van de totale opgave 
en de samenhang daarbinnen, dan echter op complexni-
veau niet meer de vraag of sloop dan wel renovatie de 
beste optie is. 

Uitvoering sloopbesluit
Vanzelfsprekend bespreekt ZOwonen de uitvoering van 
de voorgenomen sloopbesluiten op complexniveau zorg-
vuldig met de betreffende huurders op het moment dat 
deze actueel worden. Indien er binnen het complex waar 
een sloopbesluit actueel wordt een bewonerscommissie 
actief is, legt ZOwonen het voorgenomen sloopbesluit 
aan deze commissie voor ter advisering. Indien er geen 
sprake is van een bewonerscommissie op complexni-
veau, dan aan de HVG. 

ZOwonen neemt een sloopbesluit gemiddeld drie jaar 
voorafgaand aan de werkelijke sloopdatum. Hierbij 
wordt het Sociaal Plan (zie paragraaf 5.3) van toepassing 
verklaard. Het uitgangspunt is dat de huurders altijd van 
ZOwonen vernemen wanneer, op welke wijze en met 
welke doorlooptijd een sloopbesluit genomen wordt en 
wat dit voor hun persoonlijk betekent. 

Leefbaarheidsvraagstukken
Ingrijpende veranderingen in buurten en wijken hebben 
altijd effect op de leefomgeving. Er wordt gerenoveerd, 
gesloopt, er staan woningen leeg en de sociale samen-
hang van de buurt wijzigt door het vertrek van oude en 
de komst van nieuwe medebewoners. Hierdoor kunnen 
leefbaarheidsproblemen ontstaan die adequaat aange-
pakt moeten worden. De rol en betrokkenheid van buurt-
bewoners is hierbij van cruciaal belang. Dit betekent dat 
ZOwonen bewonersparticipatie organiseert daar waar 
de veranderingen het dichtst bij de mensen plaatsvinden 
en waar de sterkste effecten merkbaar zijn. Met allerlei 
bewonersorganisaties wordt regelmatig overleg georga-
niseerd om de effecten van besluitvorming en verande-
ringen in de wijk adequaat op te pakken. Hierbij zijn de 
bewoners niet alleen onze ogen en oren, maar ook onze 
gesprekspartners en vaak ook uitvoerders. ZOwonen 
ondersteunt de vorming van leefbaarheidswerkgroepen 
om er samen voor te zorgen dat de woonomgeving zo 
leefbaar en prettig mogelijk blijft.

Vrijkomende gebieden
Er is ook ruimte voor participatie in de ontwikkeling van 
de gebieden die vrij komen door sloop. De sloopcom-
plexen zijn in dit Wijkontwikkelingsplan benoemd. Daar-
mee is ook bekend waar herontwikkeling plaatsvindt. 
Deze locaties moeten echter nog geheel worden inge-
vuld. Hierbij nodigt ZOwonen bewoners uit om mee te 
denken over deze invulling. Zowel voor de woningbouw 
als de inrichting van de omliggende ruimte. De projector-
ganisatie voor deze locaties moet nog opgezet worden 
en neemt dit mee in het proces: zij betrekt de huurders 
van de complexen die het aangaat maximaal, binnen de 
kaders van de planvorming, het geldende beleid en de 
reeds genomen besluiten.
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Bij renovatie
Het wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid/Kluis kent daar-
naast ook woningen die gerenoveerd worden. Voordat 
renovaties uitgevoerd kunnen worden, dient altijd 
overeenstemming te zijn met individuele huurders, dan 
wel bewonerscommissies. Deze vorm van participatie op 
complexniveau is op dit onderdeel geborgd in de proce-
dures die hiervoor gelden binnen ZOwonen alsmede het 
van toepassing zijnde Huurrecht.

5.3 Huurdersbegeleiding - Sociaal Plan

ZOwonen heeft in goed overleg met de samenwerkende 
huurdersbelangenorganisaties een Sociaal Plan opge-
steld. In het Sociaal Plan liggen de rechten en plichten 
van ZOwonen én de huurders vast bij sloop en renovatie 
(ingrijpende opknapbeurt). Een sloop- of renovatie-
besluit heeft grote impact en leidt tot veel vragen en 
onzekerheden. Het Sociaal Plan biedt zekerheden. Denk 
daarbij aan te volgen procedures bij verschillende ingre-
pen aan woningen, herhuisvesting, tijdelijke huisvesting, 
vergoedingen en ondersteuning. Zodra een besluit is 
genomen over de sloop van een complex of groep wo-
ningen of zodanig ingrijpende renovatie dat de bewoner 
moet verhuizen, treedt het Sociaal Plan binnen twee 
maanden na definitieve besluitvorming in werking. 
De communicatie hierover wordt daarbij zeer zorgvuldig 
gevoerd door en onder regie van ZOwonen. De kaders 
hiervoor zijn ook onderdeel van het Sociaal Plan. ZOwo-
nen informeert de huurders altijd in bijeenkomsten over 
de besluitvorming, het Sociaal Plan en wat dit voor hen 
betekent. Vervolgens vinden er individuele huisbezoeken 
plaats. Hierbij gaat ZOwonen in op de specifieke situatie 
van de huurder. De breed verstrekte informatie over 
rechten, plichten en vergoedingen, toegespitst op de 
betreffende situatie, is onderdeel van dit gesprek. 

Het Sociaal Plan behelst in hoofdlijnen het volgende: 
• Huurders kunnen met voorrang verhuizen binnen 

het bezit van ZOwonen. Daarnaast spant ZOwonen 
zich in voorkomende gevallen ook in om voor huur-
ders (op hun verzoek) te bemiddelen naar andere

• woningcorporaties. Indien er sprake is van - en 
mogelijkheid tot - terugkeer naar nieuwbouw op de 
slooplocatie, kijkt ZOwonen samen met de huurder 
naar de mogelijkheid en wenselijkheid van tijdelijke 
huisvesting in afwachting van de realisatie van deze 
woningen. 

• Huurders hebben recht op een wettelijk vastgestel-
de verhuiskostenvergoeding (momenteel, april 2015, 
circa € 6.000,-). Vanuit het Sociaal Plan van ZOwonen 
ontvangen huurders ook een tegemoetkoming voor 
bepaalde zelf aangebrachte veranderingen. Zoals 
bijvoorbeeld rolluiken. Om de leefbaarheid op peil te 
houden worden tegemoetkomingen verstrekt voor 
bijvoorbeeld het achterlaten van gordijnen. Nadat 
een sloopbesluit is genomen, verhoogt ZOwonen de 
huur niet meer. 

• Bij verhuizing naar een andere woning, krijgen 
huurders tot maximaal één maand dubbele huur 
vergoed. Daarnaast is er sprake van een tegemoet-
koming in het verschil in huurprijs tussen de oude en 
nieuwe woning, de zogenaamde huurgewenning. 

• Hoewel het overgrote deel van de huurders prima 
hun eigen weg kunnen vinden, zijn er altijd mensen 
die bijzondere ondersteuning en begeleiding nodig 
hebben. Deze mensen krijgen extra ondersteuning 
bij het maken van keuzes en bij de verhuizing naar 
een andere woning. 

• Gedurende de periode tussen het sloopbesluit en de 
werkelijke sloop van de woningen, worden de wo-
ningen zo goed als mogelijk onderhouden. Huurders 
kunnen tot het laatste moment nog reparatieverzoe-
ken indien. Om de buurt leefbaar te houden tijdens 
dit soort ingrijpende veranderingen wordt onder 
meer leegstandsbeheer ingezet. Denk daarbij aan 
tijdelijke bewoning. Daarnaast zorgt ZOwonen voor 
verscherpt toezicht en houdt ze de leefomgeving zo 
schoon en prettig mogelijk. Hierbij wordt de samen-
werking gezocht met gemeente, politie en bewo-
ners van de wijk. 

Het volledige Sociaal Plan is te vinden op www.zowonen.
com/home/wijken/wijkvernieuwing/sociaalplan.

De samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen en 
ZOwonen komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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6.1 Inleiding

Eén van de belangrijkste instrumenten om de Gebiedsvi-
sie Geleen-Zuid/Kluis te realiseren zijn de prestatieafspra-
ken tussen de gemeente Sittard-Geleen, ZOwonen en 
andere corporaties actief binnen Sittard-Geleen. Vanzelf-
sprekend vormen de Visie op hoofdlijnen (deel 2) en het 
voorliggende Wijkontwikkelingsplan (deel 3) het kader 
voor de uitvoering hiervan. 

De relatie tussen de gemeente Sittard-Geleen en ZOwo-
nen krijgt daarom in dit hoofdstuk volop aandacht. Daar-
bij gaan we eerst in op de prestatie-afspraken (paragraaf 
6.2). Het volgen van de voortgang van de projectuitvoe-
ring en de ontwikkelingen in de omgeving zijn daarmee 
onlosmakelijk verbonden. Dat komt aan bod in paragraaf 
6.3. De evaluatie van het gevoerde beleid en de uitvoe-
ring in paragraaf 6.4.

6.2 Prestatieafspraken

De gemeente Sittard-Geleen en de plaatselijke woning-
corporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid 
en gezamenlijke belangen voor het wonen in de gemeen-
te Sittard-Geleen. Van daaruit geven zij invulling aan het 
lokale woonbeleid. Het uitgangspunt is samenwerking 
en het maken van heldere en duidelijke afspraken. 
Dankzij de prestatieafspraken weten de gemeente en de 
woningcorporaties welke inspanningen en resultaten ze 
van elkaar kunnen verwachten en kunnen ze elkaar hier-
op aanspreken. Per gebied blijft maatwerk nodig voor 
de prestatieafspraken. De afspraken worden namelijk 
afgestemd op de lokale behoefte en vraagstukken en 
relevante sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. 

De prestatieafspraken tussen de gemeente Sittard-Ge-
leen en ZOwonen voor de realisatie van de gebiedsvisie 
zien er als volgt uit:
• De opgave waar de regio Westelijke Mijnstreek 

voor staat is het opstellen van een woningbouw- en 
sloopprogramma waarbij geen sprake meer is van 
uitbreiding van de woningvoorraad en waarmee 
nadrukkelijk tegemoet gekomen wordt aan de voor 
de regio benodigde kwaliteitslag. Hierbij hebben 
de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Ge-
leen specifiek opdracht gegeven de verdunning (de 
afname van aantal woningen) te versnellen. Deze 
opdracht vormt het kader voor bijgaande gebiedsvi-
sie.

• Iedere partij kent zijn eigen verantwoordelijkheden. 
Daaraan gekoppeld is ook de verdeling van de finan-
ciële middelen die een opgave als in Geleen-Zuid/
Kluis met zich mee brengt. Concreet:

• De investeringen voor sloop, nieuwbouw, aanpas-
singen aan woningen en renovatie van woningen 
liggen, daar waar het hun eigendom betreft, in han-
den van ZOwonen. ZOwonen heeft in haar financieel 
meerjarenperspectief rekening gehouden met de 
uitvoering van het voorliggende Wijkontwikkelings-
plan Geleen-Zuid/Kluis.  De formele besluitvorming 
hierover door de Raad van Commissarissen van  
ZOwonen vindt plaats eind 2015. De uitvoering van 
de plannen is met de huidige inzichten financieel 
haalbaar. 

• Voor de financiële haalbaarheid van het Wijkontwik-
kelingsplan is het gemeentelijk financieel aandeel 
ook van belang. Daar waar ingrepen in de openbare 
ruimte gaan of moeten plaatsvinden voor de bouw-
plannen van ZOwonen, is de gemeente eindverant-
woordelijk. Op grond daarvan is afgesproken dat de 
gemeente de daarmee gepaard gaande kosten voor 
haar rekening neemt. Afgesproken is dat de kosten 
van de publiekrechtelijke procedures (aanpassing 
van het bestemmingsplan) ook voor rekening van de 
gemeente Sittard-Geleen zijn (na goedkeuring raad).

In aanvulling daarop: het college van Burgemeester 
en wethouders is voornemens de gemeenteraad voor 
te stellen om deze middelen in de Meerjarenraming te 
reserveren. Besluitvorming hierover vindt naar verwach-
ting plaats bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 
(gemeenteraad juli 2015). 

6Prestatieafspraken, 
             monitoring en  
             evaluatie
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• De verdere uitwerking en detaillering van maatre-
gelen ter uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan 
(deel 3) en de Visie op hoofdlijnen (deel 2) komen 
jaarlijks terug in de Prestatieafspraken. Zowel in de 
prestatieafspraken tussen de gemeente en ZOwo-
nen en mogelijkerwijs in de prestatieafspraken van 
de gemeente met andere woningbouwcorporaties. 
Op deze manier kunnen de beleidsvoornemens uit 
de Visie op hoofdlijnen en het Wijkontwikkelingsplan 
verder worden geconcretiseerd in heldere en duide-
lijke inspannings- en resultaatverplichtingen.

• Op basis van de Prestatieafspraken met ZOwonen en 
eventueel andere organisaties wordt een werkpro-
gramma opgesteld waarin de concrete projecten en 
maatregelen worden benoemd. Dit geldt dan niet al-
leen voor het te realiseren woningbouwprogramma 
maar ook voor andere zaken op het gebied van zorg, 
veiligheid, openbare ruimte en voorzieningen. Zoals 
reeds aangegeven zullen verschillende van deze 
onderdelen ook terugkomen in het Stadsdeelplan.

6.3 Monitoring

De Gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis heeft betrekking op 
een periode van ruim vijftien jaar. De volgende belang-
rijke stap is het volgen van de voortgang van de pro-
jectuitvoering en de ontwikkelingen in de omgeving. 
Denk daarbij aan marktbewegingen, demografische 
ontwikkelingen, veranderende financiële mogelijkheden 
van ZOwonen en nieuw rijks- provinciaal of gemeentelijk 
beleid. Dat vraagt om monitoring. Mocht dit gaande de 
rit tot conclusies leiden die cruciaal zijn voor de koers of 
de voortgang van de uitvoering, dan kan dat leiden tot 
een tussentijdse bijstelling.

Kortom, de visie is niet het eindresultaat van een proces 
maar het begin van de samenwerking en uitvoering!
Bij de voorgestelde monitoring komen in ieder geval de 
volgende aspecten aan de orde:
• Voortgang van de voorgenomen maatregelen en 

acties.
• Bereikte (tussentijdse) resultaten.
• Ontwikkelingen in de markt voor o.a. koop- en huur-

woningen.
• Relevante beleidsontwikkelingen.

6.4 Evaluatie

Evaluatie van het gevoerde beleid is naast monitoring 
ook een belangrijk middel om beleid en uitvoering 
levendig en realistisch te houden. De visie, maatregelen, 
prestatieafspraken en de resultaten van de tussentijdse 
monitor kunnen aanleiding zijn om het voorgenomen 
beleid kritisch tegen het licht te houden. ZOwonen en ge-
meente hebben afgesproken om de Gebiedsvisie twee-
jaarlijks te evalueren in samenspraak met belanghebben-
de partijen (stakeholders). Vanzelfsprekend informeren 
we hierover ook de eerder betrokken besluitvormende 
organen (gemeenteraad en bestuur ZOwonen).
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7.1 Inleiding

Naast het focusgebied zijn er nog enkele andere (ontwik-
kelings)locaties in Geleen-Zuid/Kluis. In bijgaand hoofd-
stuk stippen we deze aan. In paragraaf 7.2 betreft het 
enkele complexen  van ZOwonen, waaronder de Cityflat. 
In paragraaf 7.3 komen de overige ontwikkelingsloca-
ties aan bod. Het particuliere eigendom in de wijk komt 
beknopt aan bod in 7.4

7.2  (Ontwikkelings)locaties ZOwonen

Cityflat 
Buiten het focusgebied bevindt zich nog een locatie in 
eigendom van ZOwonen die opgepakt wordt.
Het gaat daarbij om de Cityflat (zie foto), gelegen in 
Kluis. Deze bestaat uit 133 meergezinswoningen met lift 
in hoogbouw. Specifiek gaat het daarbij om 50 apparte-
menten en 83 studio’s12.

Deze flat staat in 2026 op de planning om te renoveren: 
ZOwonen voegt daar waar mogelijk studio’s samen tot 
appartementen en verbetert het aanzicht. Uiteindelijk 
resulteert dit in een levensduurverlenging van deze flat 
met 25 jaar.

 
 
 
Cityflat (complex 841) in Kluis

Overige complexen ZOwonen in  
Geleen-Zuid/Kluis
Buiten het focusgebied bezit ZOwonen nog enkele com-
plexen in Geleen-Zuid/Kluis. Zo zijn er nog 85 eengezins-
woningen onder andere in de Kievitstraat, Mezenstraat, 
Jan Steenstraat. Een deel van de eengezinswoningen 
wordt bij mutatie verkocht. 

Bovendien bezit ZOwonen in het gebied ook nog enkele 
complexen met portieketagewoningen en duplexwonin-
gen13: onder andere aan de van Akenstraat, Europastraat 
en Rijksweg Zuid. Deze complexen blijft ZOwonen verhu-
ren. Dat geldt ook voor de aanleunappartementen van 
ZOwonen bij het zorgcentrum van Orbis.

7Visie op  
           (ontwikkelings)  
           locaties buiten het  
           focusgebied en  
           particulier eigendom

12   Studio: een eenkamerappartementen waarbij  die ene kamer van het appartement dienst doet als woon- en slaapkamer, voorzien van een keukenhoek en afzonderlijke toilet-en doucheruimte.
13   Een duplexwoning is een woning, hetzij een eengezinswoning of een woning in een meergezinshuis, die gesplitst is in twee deelwoningen.
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7.3 Overige ontwikkelingslocaties

Geleen-Zuid/Kluis kent enkele locaties waar in het 
verleden bebouwing stond. In de analyse zijn deze niet 
specifiek naar voren gekomen als locaties met proble-
men. De gemeente Sittard-Geleen wil voorkomen dat 
deze locaties zo maar lege plekken of gebieden worden. 
Dat vraagt om ruimtelijke uitspraken die in het vervolg 
in bestemmingsplannen kunnen worden vastgelegd. 
Daarom zijn deze locaties onderdeel van de gebieden 
in categorie 3 ‘aandachtsgebieden’. Het gaat hierbij om 
de volgende specifieke locaties in Geleen-Zuid met de 
daaraan gekoppelde strategie.

Overige locaties Geleen-Zuid /Kluis: locatie 1 t/m 4

Overige locaties Geleen-Zuid/Kluis: locatie 5

Overige locaties 
1. Voormalige locatie van Orbis–St Jan, ten 
  Zuidoosten van de Stikkerstraat : ‘Naar een 
  natuurlijke stadsrand’ (Spaubeeklaan).  
  Eigendom: Orbis.
2. De voormalige Bunderhoflocatie, aan de  
  Beneluxlaan / Rossinistraat: ‘Benutten van de 
  leegte’. 
  Eigendom: gemeente Sittard-Geleen.
3. De locatie van de voormalige Componistenflats 
  aan de Lienaertsstraat: ‘Structurerende  
  bebouwing toevoegen’.  
  Eigendom: Woonpunt.
4. Voormalige locatie Odilia, Spaubeeklaan/ 
  Lienaertsstraat: ‘Wonen en zorg’.  
  Eigendom: Orbis.
5. Voormalige basisschool hoek Marisstraat/ 
  Vermeerstraat: ‘Relatie te leggen met  
  Gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis.  
  Eigendom: gemeente Sittard-Geleen.’ 

Het bureau KAW heeft in opdracht van de gemeente 
Sittard-Geleen de ruimtelijke strategie voor locatie 1 t/m 3 
uitgewerkt. Voor locatie 4 en 5 is er nu nog geen uitge-
werkte strategie.

1

4

3
22

3
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Voorbeeld extensief beheer

Locatie bestaand onverhard voetpad

Ad. 1 Voormalige locatie van Orbis–St 
Jan, ten zuidoosten van de Stikkerstraat

Ruimtelijke strategie  
“Naar een natuurlijke stadsrand”

Door middel van extensief beheer en bijvoorbeeld na-
tuurlijke begrazing, zoals in verschillende steden reeds 
wordt toegepast, kan dit gebied zich ontwikkelen tot 
een minder strak onderhouden parkgebied. De natuur 
zou hier meer zijn gang kunnen gaan. Bestaande bomen 
en gras wisselen zich af.
Een fietsroute (opwaarderen voetpad) door het gebied 
aansluitend op Stikkerstraat en Spaubeeklaan, aan de 
zuidgrens richting Sint-Jansgeleen kan van toegevoegde 
waarde zijn in het recreatieve fietsnetwerk. Deze ontwik-
kelingsrichting past binnen de voor deze locatie aange-
geven uitgangspunten in de groenstructuurvisie van de 
gemeente Sittard-Geleen. 
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Voorbeeld van een stadsakker in Eindhoven

Ad. 2. De voormalige Bunderhoflocatie, 
aan de Beneluxlaan / Rossinistraat

Ruimtelijke strategie  
“Benutten van de leegte” 

De nieuwe appartementengebouwen zijn van grotere 
schaal dan de overige bebouwing in de omgeving. Dat 
vraagt om ruimte. 

Dat kan door deze voormalige locatie op termijn vorm te 
geven als plantsoen. Een mogelijkheid is om deze locatie 
te benutten voor een vorm van gemeenschappelijk ge-
bruik door omwonenden (zie afbeeldingen). 

Zowel ‘draagvlak als toekomstbestendigheid’ zijn uit-
gangspunten voor de toekomstige invulling voor deze 
locatie.
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Ad. 3. De locatie van de voormalige 
Componistenflats aan de Lienaerts-
straat

Ruimtelijke strategie  
“Structurerende bebouwing toevoegen”

Voor deze locatie (zie afbeelding) ligt het voor de hand 
dat er bebouwing wordt toegevoegd. Een aaneengeslo-
ten bebouwing aan Lienaertsstraat en Europalaan kan 
structuur geven. Dat heeft de voorkeur. Hiermee is aan-
sluiting mogelijk op het reeds gebouwde appartemen-
tencomplex (zie foto). Dat complex houdt in zijn bouw-
structuur al rekening met extra bebouwing. Hiermee 
is een heldere overgang te realiseren richting de meer 
open verkaveling van de nieuwbouw aan de zuidzijde 
van de Barbarastraat. 
Indien het programma niet toereikend is, is het bebou-
wen van de hoek van de Lienaertsstraat–Europalaan 
een optie. Dan wel alleen door middel van een losstaand 
gebouw. Hierdoor vormt de westzijde van de Lienaerts-
straat een reeks solitaire gebouwen in het groen. Eventu-
eel kan er nog een losstaand gebouw geplaatst worden 
tussen de recente nieuwbouw en de gewenste bebou-
wing op de hoek van de Lienaertsstraat–Europalaan.

Locatie voormalige Componistenflat

Recente nieuwbouw op locatie Componistenflats, met blinde 
koppen. Eigendom van Woonpunt.
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7.4 Particulier eigendom

In de concept structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, welke 
eind 2015 zal worden vastgesteld, wordt geconstateerd 
dat problemen met de particuliere voorraad vooral zijn 
te verwachten in de suburbane gebieden (kerkdorpen, 
buitenwijken) waartoe ook Geleen-Zuid en Kluis gere-
kend worden.

De relatie tussen particuliere koopwoningen en stads- en 
dorpsvernieuwing is niet nieuw. Er zijn meerdere voor-
beelden uit de Nederlandse geschiedenis van de afge-
lopen decennia te destilleren waarbij particulier bezit is 
opgeknapt. Hetzij door grootschalige programma´s ´van 
bovenaf´, hetzij door particulier initiatief ´van onderop´. 
Deze processen zijn door de vele stakeholders en belang-
hebbenden complex, arbeidsintensief en hebben een 
tijdscomponent.
Als de prognoses kloppen, gaat het aantal leegstaan-
de particuliere koopwoningen de komende jaren snel 
stijgen.

Dé oplossing voor de aanpak van de problematiek in het 
particulier bezit is nog niet bekend.
Oplossingen kunnen per kern zelfs per wijk of deel van 
een wijk verschillen. Alhoewel er oplossingsrichtingen 
zijn zal er dus lokaal verder onderzoek gedaan moeten 
worden of (particuliere) woningen zijn aan te pakken en 
levensloop bestendig en duurzaam zijn te maken. 

Uit de inventarisatie en de analyse zijn er al verschillen 
op te maken binnen de particuliere voorraad. Een aantal 
gebieden met particuliere woningvoorraad (aandachts-
gebieden) komt zeker in aanmerking voor nader onder-
zoek.  Afhankelijk van de uitkomsten van dat nadere 
onderzoek zal lokaal, de gemeente Sittard-Geleen in dit 
geval, zo nodig nieuw beleid hiervoor dienen te worden 
ontwikkeld. Een voorbeeld van een lokale maatregel is 
bijvoorbeeld de net vastgestelde starterslening van de 
gemeente Sittard-Geleen maar ook de lening in het kader 
van Dubbel Duurzaam.

De bedoelde onderzoeken voortkomend uit de struc-
tuurvisie Wonen Zuid-Limburg kunnen voortborduren 
op de resultaten van de inventarisatie en analyse uit de 
gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis.

De wijken Geleen-Zuid en Kluis kennen divers particulier 
eigendom. Eigenaren zijn als eerste zelf verantwoordelijk 
voor hun eigen woning. Eigenaren die hun woning ener-
giezuinig willen maken en langer in hun eigen woning 
willen blijven wonen, kunnen voor advisering terecht 
bij Dubbel Duurzaam. Dubbel Duurzaam is een project 
van de gemeente Sittard-Geleen, samen met de Natuur 
en Milieufederatie Limburg en de Stichting Huiszorg. 
Doel van dit project is het verduurzamen en toekomst-
bestendig maken van de particuliere woningvoorraad in 
Sittard-Geleen. Woningen worden onderzocht - gescand 
-  op de mogelijkheden voor energiebesparing én het toe-
komstbestendig maken, zodat eigenaren langer in hun 
woning kunnen blijven wonen. 
Specifiek voor Geleen-Zuid/Kluis, wordt er los van dit 
Wijkontwikkelingsplan, naar locaties gezocht voor pilots 
voor het project Dubbel Duurzaam.

7.5 Woonwagenlocatie Biesenweg

De grond van de woonwagenlocatie Biesenweg is eigen-
dom van de gemeente Sittard-Geleen.
Deze locatie omvat 5 standplaatsen, een openbare toe-
gangsweg en groenvoorzieningen rondom.
Er staan 2 huurwoonwagens die eveneens eigendom van 
de gemeente zijn. De exploitatie en het technisch onder-
houd van de standplaatsen en huurwoonwagens liggen 
bij ZOwonen.
De gemeente Sittard-Geleen is bezig om alle woonwa-
genlocaties (incl. Biesenweg) definitief over te dragen 
aan ZOwonen. Onderhandelingen hierover zijn gaande.
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Bijlage 1: Vier categorieën Visie op hoofdlijnen, gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis

Bijlage 2: Visualisatie fasering: veranderingen in focusgebied Geleen-Zuid/Kluis 2015-2030

Bijlage 3: Verhuisstromen 2015-2030 

Bijlage 4: Bronnen

Bijlages
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Categorie 1: Focusgebied Categorie 2: Actiegebieden

Categorie 3: Aandachtsgebieden Categorie 4: Meeliftgebieden, stabiele gebieden

1Vier categorieën in deel 2 ‘Visie op hoofdlijnen’,  
        gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis
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2Visualisaties fasering: veranderingen in focusgebied   
          Geleen-Zuid/Kluis 2015-2030
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Bijlage 2 Visualisaties fasering
Veranderingen in focus gebied Geleen-Zuid / Kluis 2015-2030
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Bijlage 2 Visualisaties fasering 
Veranderingen in focus gebied Geleen-Zuid / Kluis 2015-2030

Datum concept     : 11-05-2015
Datum ontwerp     : 11-06-2015
Contactpersoon opdrachtgever   : B. (Ben) van Baardwijk  ZOwonen
       : E. (Eric) Evers    Gemeente Sittard-Geleen
       : E. (Edwin) Gerrmann   Gemeente Sittard-Geleen
Projectteam Ducot     : T. (Tom) Romeijn BBE  Ducot Engineering & Advies BV
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Inhoud - Veranderingen 2015-2030 

Deelgebieden

Opgave

2015

2016

2017+2018

2019

2020

2021

2022-2024

2025-2026

2027-2028

2029

2030
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

2a

2b

1b

4b

W

6

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

5b
5a

Nummer Gebied
1a Rembrandtlaan / Lienaertsstraat
1b Jos Klijnenlaan
2a Lienaertsstraat
2b Lienaersstraat
3 Eberhardstraat
4a Wagenaar 

5a
5b
6

Deelgebieden
Nummer Gebied

4b Pijper

4b4b

4a

1a

819
819
820
820
821
823

829
829
832

823

3

88
128
80
64
80
156

140
100
135

Woningen

156
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Sloop
- 624 woningen

Renovatie locaties
- 503 woningen

Opgave

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

Nieuwbouw
- 264 woningen

Legenda

locaties sloop 

locaties renovatie

locaties nieuwbouw
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

2015
balkons portieketagewoningen herstellenGebied 3 (groot onderhoud):

Balkons Eberhardstraat 
worden hersteld

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

3
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

Gebied 1a  : 88 portieketagewoningen
Gebied 2a : 80 portieketagewoningen
Gebied 2b : 64 portieketagewoningen

Start sociaal plan gebied 1 a
(sloop in 2019)

2016

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

 Start sociaal plan

1aStart sociaal plan gebied 2b
(sloop in 2020)

Start sociaal plan 2a

2b

Start sociaal plan gebied 2a
(sloop in 2029)



WIJKONTWIKKELINGSPLAN GELEEN-ZUID / KLUIS

Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

2017 + 2018
1bGebied 1b (renovatie): 

- 128 portieketagewoningen in 2017

renovatie in 2017

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

Gebied 1a (sloop): 
- 88  portieketagewoningen 
- Rembrandtlaan / Lienaertsstraat

2019

Gebied 1a (nieuwbouw): 
- 50 appartementen 
- 16 eengezinswoningen

Renovatie Van Goyenflat

5a

Gebied 5a (renovatie): 
- Van Goyenflat

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

1a

128 WE

 sloop & nieuwbouw
gebied 1a
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

Gebied 2b (sloop):
- 64 portieketagewoningen 
- Lienaertsstraat

2020

2b

Gebied 2b (nieuwbouw): 
- 20 eengezinswoningen
- 16 patio’s

        sloop & nieuwbouw
gebied 2b

50 APP
16 EW

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

os Klij los Klijjnenlaan

Start sociaal plan gebied 4b
(sloop in 2025)

2021

4b

Gebied 4a: 156 appartementen
Gebied 4b : 156 appartementen

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

128 WE

140 WE
Start sociaal plan gebied 4a
(sloop in 2027)

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

4a
       Start sociaal plan
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat

Lienaertsstraat

W

JoJo

Waggenaarstraat

o Klij los Klijjnenlaan

2022-2024
Gebied 6 (renovatie):
- Jos Klijnenflat in 2022

Gebied 5b (renovatie)
- Tenierflat in 2024

6

5b

Beide flats worden toegankelijker
gemaakt voor ouderen en minder 
validen

renovatie Tenierflat

renovatie Jos Klijnenflat

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat
W

JoJo

Waggenaarstraat

Klos Klijjnenlaan

2025-2026

4b

Gebied 4b (sloop):
 - Pijperflat in 2025

Gebied 4b (nieuwbouw) in 2026:
- 42 eengezinswoningen
- 20 patio’s

        sloop & nieuwbouw
gebied 4b

Lienaertsstraat

        sloop & nieuwbouw

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE

100 WE

135 WE
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat
W

JoJo

Waggenaarstraat

Klos Klijjnenlaan

2027-2028

4a

Gebied 4a (sloop) in 2027:
- Wagenaarflat 

Gebied 4a (nieuwbouw) in 2028: 
- 42 eengezinswoningen
- 20 patio’s

        sloop & nieuwbouw
           gebied 4a

Lienaertsstraat

        sloop & nieuwbouw

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

          Start sociaal plan

Start sociaal plan gebied 3 in 2027
(sloop in 2030)

Gebied 3: 80 portieketagewoningen

3

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE

100 WE

135 WE



WIJKONTWIKKELINGSPLAN GELEEN-ZUID / KLUIS

Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat
W

JoJo

Waggenaarstraat

Klos Klijjnenlaan

2029
Gebied 2a (sloop):
-  80 portieketagewoningen

Gebied 2a (nieuwbouw):
- 20 eengezinswoningen
- 18 appartementen

2a
        sloop & nieuwbouw

gebied 2a

Lienaertsstraat

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE

100 WE

135 WE
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat
W

JoJo

Waggenaarstraat

Klos Klijjnenlaan

2030
Gebied 3 (sloop)
-  80 portieketagewoningen

Lienaertsstraat

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

3

20 EW
18 APP

        sloop gebied 3

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE

100 WE

135 WE
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Lienaertsstraat

   
Jos Klijnenlaan

Rem
brandtlaan

Eberhardstraat

                          Wagenaarstraat
W

JoJo

Waggenaarstraat

Klos Klijjnenlaan

2030 (eindbeeld)

Lienaertsstraat

50 APP
16 EW

20 EW
16 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

42 EW
20 PATIO’S

0 woningen

20 EW
18 APP

Legenda

locatie - procesbesluit

locatie - geen activiteiten

locatie - fysieke ingreep

locatie - renovatie 100% gereed

locatie - nieuwbouw 100% gereed

128 WE

140 WE

100 WE

135 WE

Nieuwbouw:
- 68 appartementen
- 140 eengezinswoningen
- 56 patiowoningen
Totaal: 264 woningen

Renovatie:
- 375 appartementen
- 128 portieketagewoningen
Totaal: 503 woningen
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3Verhuisstromen 2015-2030
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Inhoud - Verhuisstromen 2015-2030 

Uitgangspunten

2016

2016

2019

2020

2021

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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50 % verhuist naar buiten de wijk
50 % verhuist naar binnen de wijk
50% = 312 huishoudens

100% bezettingsgraad - 624 huishoudens

Uitgangspunten

Verhuisbewegingen hebben alleen
invloed op sloop-nieuwbouw locaties

Nummer
232 portieketagewoningen 
312 appartementen

80 PE - Eberhardstraat
Totaal: 624 woningen

Nu Nummer
140 eengezinswoningen 
56 patio’s
68 appartementen
0 woningen Eberhardstraat
Totaal: 264 woningen

Toekomst
156 app.156 app.

156 app.156 app.

88 Portieketagewoningen (PE)88 Portieketagewoningen (PE)88 Portieketagewoningen (PE)88 Portieketagewoningen (PE)

64 PE

80 PE

2a

2b

1a

4b

4a

Legenda
sloop-nieuwbouw locaties
met verhuisbewegingen

3
80 PE80 PE



WIJKONTWIKKELINGSPLAN GELEEN-ZUID / KLUIS

Start sociaal plan gebied 2a + 2b
- sloop gebied 2b in 2020
- sloop gebied 2a in 2029

2016

156/156 app.156/156 app.

156/156 app.156/156 app.

88/88 PE88/88 PE

64/64 PE

80/80 PE

40 32

Vanaf 2015 en voor 2018 is de verwachting dat 40 
+ 32 huishoudens verhuisd zijn naar buiten de 

wijk in verband met sloop van gebied 3 in 2019. 

32/64 PE

40/80 PE

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

2a

2b

1a

4b

4a

3
80 PE80 PE
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Start sociaal plan gebied 1a
- Sloop gebied 1a in 2019

2016

88/88 PE88/88 PE

32/64 PE

40/80 PE

44

In 2018 kunnen verhuizingen 
plaatsvinden van gebied 1a
naar gebied 2a en 2b voor tijdelijke 
huisvesting. Uit gebied 2a en 2b is 
naar verwachting 50% na 2015 en 
voor 2018 verhuisd naar buiten de 
wijk. 

40
4

0/88 PE0/88 PE

156/156 app.156/156 app.

156/156 app.156/156 app.

36/64 PE

80/80 PE

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

2a

2b

1a

4b

4a

3
80 PE80 PE
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Sloop gebied 1a

2019

0/88 PE0/88 PE

36/64 PE

80/80 PE

0/66 WE0/66 WE

156/156 app.156/156 app.

156/156 app.156/156 app.

Start nieuwbouw gebied 1a
- 50 appartementen
- 16 eengezinswoningen
Totaal: 66 wooneenheden

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

2a

2b

1a

4b

4a

3
sloop

+ 
nieuwbouw

80 PE80 PE
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Nieuwbouw gebied 1a gereed

2020

0/66 WE0/66 WE

36/64 PE

80/80 PE

36/60 WE36/60 WE

156/156 app.156/156 app.

156/156 app.156/156 app.

Huishoudens gebied 2b kunnen 
verhuizen naar gebied 1a

Sloop gebied 2b

Start nieuwbouw gebied 2b:
- 20 eengezinswoningen
- 16 patio’s
Totaal: 36 wooneenheden

36

0/64 PE

0/36 WE

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

2a

2b

1a

4b

4a

3

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

sloop
+ 

nieuwbouw

80 PE80 PE
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Start sociaal plan gebied 4b
- Sloop in 2025

2021

36/66 WE36/66 WE

0/36 WE

80/80 PE

66/66 WE66/66 WE

156/156 app.

156/156 app.

Voor 2025 verhuizingen van 
gebied 4b naar gebied 1a + 2b  
50% verhuist naar verwachting 
naar buiten de wijk 36/36 WE

0/156 app.

78

78

30

36

12

?
12 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 

leegstaande woningen binnen “renovatielocaties”
of een wisselwoning elders.

12 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 

2a

2b

1a

4b

4a

3

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

80 PE80 PE

Start sociaal plan gebied 4a
- Sloop in 2027

78
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Sloop gebied 4b

2025

66/66 WE66/66 WE

36/36 WE

80/80 PE

156/156 app.

0/156 app.

12 Zie 2021! 
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

2a

2b

1a

4b

4a

3

sloop

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

locatie - geen activiteiten &
  woningbouw klaar

80 PE80 PE
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Nieuwbouw gebied 4b
- 42 eengezingswoningen
- 20 patio’s
Totaal 62 woningen

2026

66/66 WE66/66 WE

36/36 WE

80/80 PE

156/156 app.

0/156 app.

0/62 WE

12 Zie 2021! 
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

2a

2b

1a

4b

4a

3

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

nieuwbouw

locatie - geen activiteiten &
  woningbouw klaar

80 PE80 PE
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2a

2b

1a

4b

4a

3

Sloop gebied 4a

2027

66/66 WE66/66 WE

36/36 WE

80/80 PE

156/156 app.

4b
0/62 WE

4b4b62 /62 WE

78

0 /156 app.

62

?
16

12 Zie 2021! 
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

16 Zie 2027!
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

28 Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

16 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 
leegstaande woningen binnen “renovatielocaties”

of een wisselwoning elders.

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

locatie - geen activiteiten &
  woningbouw klaar

sloop

Start sociaal plan gebied 3
- Sloop in 2030

40

80/80 PE80/80 PE

40/80 PE

80/80 PE80/80 PE

40/80 PE
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Nieuwbouw gebied 4a:
- 42 eengezinswoningen
- 20 patio’s
Totaal 62 wooneenheden

2028

66/66 WE66/66 WE

36/36 WE

80/80 PE

0/156 app.

62/62 WE

nieuwbouw
0 / 62WE

28 Zie 2012 & 2027!
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

2a

2b

1a

4b

4a

3

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

locatie - geen activiteiten &
  woningbouw klaar

40/80 PE40/80 PE
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2a

2b

1a

4b

4a

3

Sloop gebied 2a

2029

66/66 WE66/66 WE

36/36 WE

80/80 PE

0/ 62 WE

4b

62/62 WE

sloop
+

nieuwbouw

62 / 62 WE

Nieuwbouw gebied 2a:
- 20 eengezinswoningen
- 18 patio’s
Totaal 38 wooneenheden

80

?

0/80 PE

0/38 WE

62

18

28 Zie 2021 & 2027! 
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

18 Zie 2029!
Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

46 Gehuisvest binnen wijk of wisselwoning elders

18 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 
leegstaande woningen binnen “renovatielocaties”

of een wisselwoning elders.

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

locatie - geen activiteiten &
  woningbouw klaar

18 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 18 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 18 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 

40/80 PE40/80 PE
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Sloop 80 woningen Eberhardstraat

2030

66/66 WE66/66 WE

36/36 WE

0/38 WE

62 / 62 WE62 / 62 WE

62/62 WE

38/38 WE

46 Zie 2012 & 2027 & 2029!
Gehuisvest binnen wijk ‘renovatielocaties’

2b

1a

4b

4a

3
sloop

Legenda
locatie - geen activiteiten

locatie - verhuisactiviteit

locatie - verhuisactiviteit &
  woningbouw klaar

locatie - geen activiteiten &
  woningbouw klaar

2a

?

2

2 huishoudens kunnen optioneel verhuizen naar 
leegstaande woningen binnen “renovatielocaties”.

38

2 Zie 2027!
Gehuisvest binnen wijk ‘renovatielocaties’

48 Gehuisvest binnen wijk ‘renovatielocaties’

40/80 PE 3340/80 PE

0 / 0 PE
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