Baeter Buurten nieuwsbrief dec 2020
“Graetheide” een fijne plek om te leven, voor jong en oud

Leefbaarheid

Schoon Graetheide

“Leven en laten leven, we helpen
elkaar wanneer gewenst”

“Leven in een schone en gezonde omgeving”

Het afgelopen jaar hebben we elkaar
helaas niet veel kunnen ontmoeten.
De buurt BBQ, kwajongen en
maandelijkse
“Grauwelen
en
wauwelen” konden allemaal niet
doorgaan. Helemaal in het begin van
de uitbraak in maart, werd er in de
Baeter Buurten app door diverse
mensen hulp aangeboden aan hen
die dat wilden. Een mooi gebaar.
Hopelijk komt er in 2021 een einde
aan deze sombere periode van
isolatie. Al lopen we op de
Graetheide de deur niet bij elkaar
plat, toch verheugen wij ons weer op
een praatje bij ‘t Heihöfke.

Het vaste “Rondje Hei” kon de
afgelopen maanden gelukkig wel
weer doorgaan. Iedere laatste
zondag van de maand wordt er
gezellig gewandeld. Aanmelden
hoeft niet, je kunt gewoon
aansluiten. We vertrekken 10:00 uur
vertrek bij ’t Heihöfke.`
- vervolg z.o.z. -

In het voorjaar van 2020 was het de bedoeling middels de schoonmaakactie
onze Graetheide weer wat schoner te maken. Deze jaarlijks terugkerende actie
wordt landelijk aangestuurd en gecoördineerd en gefaciliteerd door de
gemeenten. De corona pandemie gooide echter roet in het eten, en de actie
werd landelijk afgeblazen. De actie werd al snel verplaatst en zo hebben we op
zaterdag 12 september toch samen onze Graetheide kunnen ontdoen van
allerlei zwerfvuil. Meer dan 20 mensen, jong en oud, hebben zich een paar
uurtjes ingezet voor onze omgeving. De Gemeente had ons weer goed
gefaciliteerd in handschoenen, veiligheidshesjes, prikkers en vuilniszakken. We
zijn gestart om 09:30 en rond 12:30 was het werk alweer gedaan. Na de gedane
arbeid was er koffie met cake, fruit, en voor de kinderen nog een klein presentje.
De flinke begroeiing op het eind van de zomer werkte niet echt mee, waardoor
het verzamelen van afval een stuk lastiger was. Evengoed is er weer een grote
hoop met afval verzameld, welke is afgevoerd door de gemeente SittardGeleen. Waarschijnlijk zal de komende opschoonactie gewoon weer in maart
plaatsvinden, dat zal het opschonen een stuk makkelijker maken.
Namens de werkgroep hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen, en
hopelijk zijn jullie weer in groten getale aanwezig bij de volgende!

- vervolg -

Verkeersveiligheid

De werkgroep Leefbaarheid” heeft
geprobeerd om toch wat dingen te
organiseren binnen de corona
richtlijnen. Zo waren er voor de
kinderen knutselpakketjes af te
halen om paasstukjes te maken, die
zij bij ouderen en zieken in de straat
hebben afgegeven. Ook zijn er
bloemzaad zakjes verdeeld om de
bijtjes een handje te helpen.

“We gaan voor een verkeersveilige Graetheide waar, op duurzame wijze
ingericht, bewoners, voetgangers en fietsers veilig kunnen deelnemen aan
het verkeer”

De paashaas was de enige die geen
last had van corona. Het buurthuis is
met sinterklaas niet bepaald
coronaproof te noemen, dus
kwamen de pieten dit jaar zonder
hun baas aan de deur bij alle
kinderen. Top!

Communicatie
Er gebeurt van alles, om iedereen zo
goed mogelijk te kunnen informeren
delen we alle nieuws (bijvoorbeeld
rondom gebiedsontwikkeling DSM
en verbeteren verkeersveiligheid) op
de website. Ook een overzicht van
alle activiteiten, kunt u vinden op:
www.graetheide.nl

Wegreconstructie Graetheide – stand van zaken
Zoals u waarschijnlijk weet, zijn er tegen het oorspronkelijke plan bezwaren
geuit bij de gemeente en hierdoor moest het ontwerp worden aangepast. De
gemeente heeft in oktober de buurtbewoners hierover per brief nog
geïnformeerd. Op dit moment is men hier nog mee bezig. Een ontwerp met een
veilige weg staat voorop, maar door een aantal concessies en aanpassingen
door te voeren hoopt men aan zoveel mogelijk bezwaren tegemoet te
komen. Een en ander blijkt meer tijd te kosten dan verwacht.
Waar stokt het?
In het voortraject hebben wij alle moeite gedaan om het belang van het
collectief te vertalen naar een plan van eisen. We hebben daarvoor iedereen in
de straat de mogelijkheid gegeven om mee te denken en op meerdere
momenten om input gevraagd. Denk ook aan de drukbezochte bewonersavond
in het gemeenschapshuis. Ieder punt is door de gemeente zorgvuldig
meegenomen naar de tekentafel. Een intensief proces. Het resultaat was een
prachtig plan waar de verkeersveiligheid voorop staat, wateroverlast wordt
aangepakt en de leefbaarheid zal groeien. Het overgrote deel van de bewoners
is dan ook blij met de plannen. We hebben als werkgroep veel complimenten
gekregen. Op technische aanpassingen na, kon de schop in de grond.
Voor het eerst sinds decennia zou het voor iedereen mogelijk zijn om veilig, te
voet door de straat te kunnen lopen. Een aantal bewoners heeft bezwaren geuit
tegen de plannen. Een enkeling meent niet voldoende betrokken te zijn bij de
totstandkoming. Dat betreuren wij uiteraard gelet op de inspanning die wij
hebben gedaan om juist iedereen te betrekken.
In een plan voor een hele buurt zijn er natuurlijk altijd verschillende belangen.
Deze moeten worden gewogen. Het is te hopen dat de verschillen er niet toe
leiden dat het plan niet zou doorgaan.
De gevaarlijke verkeerssituatie op Graetheide is de grootste zorg van de
bewoners van onze straat (stemming bewonersavond dec 2018 en enquête
2019) Daarom roepen wij bewoners op, mocht u bezwaar hebben gemaakt
tegen de plannen, probeer dan ook vanuit het collectief te denken. Wij zouden
u in elk geval erg dankbaar zijn.

Vervolg
Zodra wij nieuwe ontwikkelingen vernemen vanuit de gemeente zullen we u
uiteraard nader informeren. Nieuwsberichten vanuit de werkgroep
Verkeersveiligheid worden – zoals altijd – gedeeld via deze website en via de
Nieuwtjes en handige tip’s worden Baeter Buurten app.
gedeeld in de informele Baeter
Buurten what’s app- groep. De
buurtpreventie- app is speciaal
bedoeld om onze veiligheid te
vergroten. Aanmelden voor één van
deze what’s app groepen kan via de
site. (of vraag jouw buurman of
vrouw het even voor je door te geven
in de app)

Energie tip!

Gebiedsinrichting DSM

Landelijke klimaatdoelen zijn dat we
voor 2030 45% minder CO2 uitstoten
en in 2050 zelfs helemaal geen CO2
meer. Door uw eigen woning te
verduurzamen draagt u daaraan bij.
Goed voor het milieu en uw
portemonnee. Maar waar begin je?
Door alle reclame zien we soms door
de bomen het bos niet meer. Op
www.nieuweenergieinlimburg.nl
treft u alle informatie over subsidies
en regelgeving overzichtelijk bij
elkaar
aan.
In
de
“Woonwijzerwinkel”
in
het
Rodastadion in Kerkrade staan alle
technische installaties uitgestald en
kunt u terecht voor onafhankelijk
maatwerk advies.

Sinds 2018 maken de bewoners Graetheide (vertegenwoordigd door Kirsten
Hendriks, Richard Coenen en Marjon Heutmekers) deel uit van de
klankbordgroep van de gemeente. Tijdens alle klankbordbijeenkomsten
worden plannen rondom gebiedsvisie, Chemelot en DSM gedeeld. Voor ons
gevoel was er tijdens deze bijeenkomsten te weinig ruimte voor dialoog. Dat
hebben wij in de klankbordgroep aangegeven. Vooralsnog is het proces nog niet
verandert. Sinds deze zomer werken wij daarom samen met het Graetheide
Comité. Samen voeren wij de inhoudelijke dialoog en gaan wij beslagen ten ijs.
Samen met het Graetheidecomité zijn wij in gesprek met de frima L’Ortye. Op
dit moment onderzoekt L’Ortye de mogelijkheid om het gebied middels
ontgrinding om te vormen tot natuur. Grondeigenaar DSM is hierbij betrokken
en greep de gelegenheid aan om loodsen en een haven in het gebied te plannen.
Inmiddels hebben wij samen met Graetheidecomité en dop Berg hier ons
bezwaar tegen kenbaar gemaakt. Ook de gemeenten hebben duidelijk gemaakt
dat dit niet de bedoeling van het gebied Graetheide is. (een uitgebreid verslag
vind u op de website van onze buurt)

Teske thee good idee!
Er zijn in onze buurt veel mensen die
anderen willen helpen. Denk aan
boodschappen, glas wegbrengen
enz. Wij Graetheidenaren zijn echter
heel zelfstandig en vragen niet snel
om hulp. Eenzaamheid is door
corona een nog groter probleem dan
daarvoor. Iets organiseren kan niet,
maar een kopje koffie of thee
drinken is gelukkig nog niet
verboden. Mocht u behoefte hebben
aan een beetje sociale interactie,
hang deze uitnodiging dan goed
zichtbaar achter het raam en wie
weet, komt er iemand uit de straat
een praatje maken. (zie achterkant
van dit blad)

Wij teren tijdens deze gesprekken nog op de wensen die wij tijdens de Baeter
Buurten bewonersavond in dec 2018 met u samen hebben gedestilleerd:
• Geen bebouwing
• Veilig fietspad
• Ecologische verbindingszone
• Open voor recreatie
• Geen broodroof voor agrariërs.
Dat is inmiddels 2 jaar geleden. Wij willen niet alleen informatie van de
gemeente en DSM aan jullie doorgeven maar ook de stem van ons als
bewoners laten horen. Daarom vragen wij jullie ons te laten weten wat jullie
belangrijk vinden, door bijgevoegde enquête in te vullen.

LAAT JOUW STEM GELDEN EN VUL DE ENQUETE IN!!

We hopen iedereen in 2021 weer live te mogen ontmoeten. Voor nu
namens alle vrijwilligers van Baeter Buurten en de Buurtvereniging
Graetheide:
ALVAST FIJNE FEESTDAGEN EN DE BESTE WENSEN!!!!

Teske thee
good idee!

Enquête Gebiedsinrichting Graetheide December 2020

Invullen van de enquête mag anoniem. Wilt u zelf dat wij weten wie dit
formulier heeft ingevuld, noteer dan hier naam en telefoonnummer:

1. Hoe belangrijk zou volgens jou onderstaande functies van het gebied,
ten zuiden van onze straat moeten zijn?
Voor iedere functie aankruisen wat van toepassing is.
Heel belangrijk

Matig belangrijk

Niet belangrijk

Geen mening

Natuur
Landbouw
Recreatie
Energieopwekking
Industrie
Infrastructuur
Geen functie
………………

2. Hoe belangrijk vind ik ………….

3. Mijn grootste angst is dat er in het gebied:

Geef aan met cijfer 1-7. 1 is het belangrijkste 7 het minst belangrijk:
Cijfer 1-7
Natuur
Landbouw
Recreatie
Energieopwekking
Industrie
Infrastructuur
Geen functie
………………

4. Als dat zou gebeuren zou ik………

5. Denkrichtingen voor het gebied ten zuiden van onze straat (210 ha): Voor iedere denkrichting aankruisen wat jij er op dit moment van
denkt:
Top
idee

A. Laat het zoals het is
Agrariërs pachten het land. Levensgevaarlijke weg (met name voor motoren (brom)fietsers en voetgangers). Rommelig en
gesloten gebied. Niet toegankelijk voor recreatie. Aanhoudende dreiging van uitbreiding industrie Chemelot.
B. Fietspad
Met het aanleggen van een fietspad, zullen levensgevaarlijke situaties tot de verleden tijd behoren.
C. Natuurontwikkeling noordzijde, de strook die aan onze straat grenst (tunnel Guttecoven- brug Obbicht)
Aanleg ecologische verbindingszone. Graetheide is een belangrijke missende schakel in de oost- west migratiestrook voor
fauna. Een ecologische verbindingszone is een lang gekoesterde wens van o.a. natuurmonumenten. Er zijn veel mogelijkheden
voor wat betreft de financiering, vanuit subsidiemogelijkheden en natuurorganisaties (CO2 compensatie). Het Limburgse 1
miljoen bomenplan is hier een voorbeeld van.
D. Natuurontwikkeling met behulp van ontgrinding.
Gefaseerd en in overleg met de omgeving afgraven en opleveren van het natuurgebied. Dit is een zorgvuldig proces waarbij
wensen en eisen van de bewoners en gebruikers (Agrariërs) van het gebied worden meegenomen. Denk aan compensatie
agrariërs, overlast beperking gedurende de naar schatting 15 jaar gefaseerde graafwerkzaamheden. Inspraak in de planning
van en inrichting van het gebied. Voorafgaand onderzoek naar effecten op kingbeek en het grondwaterpeil. Bij oplevering
overdracht van de grond van DSM naar natuurmonumenten of soortgelijke organisatie.
E. Windmolens (volgens de zonnewijzer van Natuur en Milieu Federatie is Graetheide geen zoekgebied voor grootschalige
zonne-opwek, wind zou wel kunnen)
Het is nog niet ter sprake gekomen maar wij zouden graag preventief willen vragen hoe jullie aankijken tegen de komst van
windmolens. Mogelijk is bijvoorbeeld een coöperatief model (postcoderoos) dat de omgeving direct financieel profijt kan
opleveren. Bijvoorbeeld windopwekking parallel aan de snelweg, waarbij de rest van het gebied in overleg kan worden
ingericht. Dit kan in combinatie met (Natuurinclusieve) landbouw, en of recreatie.
F. Industrie
Laat DSM en Chemelot hun gang gaan. Uitbreiding van fabrieken en bijbehorende infra, ik vind het allemaal best.
G. Een ander idee of opmerking mbt een van bovenstaande ideeën:

Ok,
prima

Slecht
idee

Dat
nooit

Geen
mening

