Baeter Buurten nieuwsbrief dec 2021
Graetheide; een fijne plek om te leven, voor jong en oud

Leefbaarheid

Buurtwandeling oktober

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

Hoe fijn was het om ongeveer een maand geleden weer
eens samen te zijn. Bij aanvang van de wandeling werd
iedereen goed verzorgd met een kopje koffie/thee en een
heerlijk stuk vlaai gebakken door onze eigen
buurtbewoner Laurens Collin.

Terugblik; Pasen
Wat was het toch weer een roerig jaar. Helaas
hebben we door de Corona nog steeds niet veel
activiteiten kunnen organiseren. Maar juist in deze
tijden is het belangrijk onze buurt niet te vergeten.
Daarom hadden we er dit jaar voor gekozen om
‘coronaproof’ Paasversieringen te maken voor de
alleenstaanden en zieken uit onze buurt. Leuk om te
zien dat de buurtkinderen ieder jaar weer hun best
doen om mooie creaties te maken. Maar nog mooier
is de waardering die blijkt bij het rondbrengen van de
paasattenties. Dat is waar we het voor doen!

Na deze versnapering kon men kiezen uit een route
wandeling
of
een
puzzelwandeltocht.
De
puzzelwandeltocht bleek nog een hele uitdaging maar
iedereen is uiteindelijk veilig bij het Heihöfke
aangekomen.

AED

De
sfeermakers
waren de buurtkids,
wat begon met een
vuurkorf werd een
heus
kampvuur.
Onder toeziend oog
van de ouders
hadden
zij
de
grootste lol.

Zoals de meesten van jullie wel weten zijn wij als
buurt in bezit van een AED. Om deze ook in
noodsituaties goed te gebruiken organiseren wij
jaarlijks een AED training. Helaas kan deze dit jaar
vanwege corona niet plaatsvinden. Een nieuw datum
wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. Mocht u
aan de nieuwe cursus willen deelnemen dan bent u
van harte welkom. Hoe meer hoe beter! Opgeven
kan bij Paula Olijve, Graetheide 4, Tel: 06-37230711

Na deze wandeling was iedereen wel toe aan een warme
hap. De frituurpan heeft weer goed dienst gedaan en
iedereen heeft genoten van een lekkere friet met snack.
De dames hebben hard gewerkt om alle hongerige magen
te stillen en de mannen om de dorst te lessen!

Al met al kunnen we weer een mooie activiteit toevoegen
aan onze herinneringen. Wat fijn was het ook om enkele
nieuwe bewoners kennis te laten maken met de
Graetheide gezelligheid! Dat er nog veel van deze
activiteiten mogen volgen met zo veel mogelijk (nieuwe)
buurbewoners.

Rondje Hei

Schoon Graetheide

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.

“Leven in een schone en gezonde omgeving”

PS: weet u ook dat het dichtgegroeide paadje door
de groenstrook (kruispunt Graetheide / Schutterskampweg / Bosweg) dit voorjaar weer toegankelijk
gemaakt is? Door de route regelmatig te gebruiken
blijft deze hopelijk open.

Opschoondag 2021

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
Nieuwtjes en handige tips worden gedeeld in de
informele Baeter Buurten whatsApp- groep. De
buurtpreventie- app is speciaal bedoeld om onze
veiligheid te vergroten. Aanmelden voor één van
deze whatsApp groepen kan via de site. (of vraag
jouw buurman of vrouw het even voor je door te
geven in de app)

Het lijkt inmiddels al traditie te worden, de jaarlijkse
opschoonactie rondom Graetheide. Op zaterdag 27 maart
hebben we onze Graetheide opnieuw kunnen ontdoen
van allerlei zwerfvuil. Een mooie grote groep deelnemers,
jong en oud, hebben zich een paar uurtjes ingezet voor
onze omgeving. Gemeente Sittard-Geleen had ons weer
goed gefaciliteerd in handschoenen, veiligheidshesjes,
prikkers en vuilniszakken. We zijn gestart om 09:30 en
ruim voor 12:00 was het werk alweer gedaan. Na de
gedane arbeid was er uiteraard koffie met 'wat
erbij'. Aangezien de vorige editie slechts een half jaar
eerder had plaatsgevonden (toen uitgesteld vanwege de
coronapandemie) is er evengoed weer een "mooie"
hoeveelheid afval verzameld.
Namens de werkgroep hartelijk dank aan iedereen die
heeft meegeholpen. Door jullie inzet kunnen we weer
allemaal genieten van een schone omgeving. Hopelijk
mogen we weer rekenen op jullie hulp bij het volgende
jaarlijks 'onderhoud' in 2022.

Gebiedsinrichting DSM
Op 9 november werd de definitieve gebiedsvisie
Sittard-Geleen Chemelot gepresenteerd. (zie:
www.graetheide.nl) Na een proces waarin wij net
als alle andere wijkraden, maar ook andere
stakeholders
zoals
landgebruikers,
milieuorganisaties hebben mogen meedenken.
Van al deze partijen is hun stem meegenomen in
het geheel. Wij zijn aanganaam verrast dat er voor
onze buurt geen dreigingen vanuit deze visie naar
voren komen. Het terrein ten zuiden van onze
straat blijft vooralsnog groen.
Even leek het nog erop dat Graetheide voor
grindwinning gebruikt zou kunnen worden. Echter
al in het vooronderzoek is het idee gestruikeld
vanwege de impact op het kwetsbare ecosysteem
van de Kingbeek.
Maar... de inkt is nog niet droog en daar dienen
zich de volgende ideeën al aan. In onze
dichtbevolkte gemeente is Graetheide één van de
laatste open plekken en daar aast iedereen op.
Ideeën zoals een voedselbos en het plaatsen van
windmolens. Bij de plannen voor een voedselbos
zijn wij tot nog toe helaas niet betrokken maar er
zou binnenkort contact met ons worden
opgenomen, door de initiërende Sittardse
stichting Plök.
De Energie Coöperatie Sittard organiseerde een
infoavond voor de wijkraden uit onze gemeente,
om uit te leggen hoe zij kunnen helpen bij het
aanleggen van windmolens in eigen beheer. Uit
de enquête die wij eind vorig jaar onder onze
buurtbewoners hebben gehouden bleek dat
windmolens op Graetheide op flink wat
tegenwind kunnen rekenen. Op dit moment zijn
er geen concrete plannen voor wat betreft de
bouw van windmolens op Graetheide. Echter,
gezien de landelijke opgave en het gebrek aan
draagkracht voor windenergie in het hele land,
zou het zomaar kunnen dat de overheid de stem
van de burger niet langer laat gelden.

Een voorbeeld van een dergelijke situatie werd gegeven in
de 2doc documentaire “het verdriet van de veenkoloniën”.
Des te belangrijker is het dus om ook hierbij betrokken te
blijven.
Naast als deze ontwikkelingen lijkt er ook een vervolg te
komen aan de verbreding van het Julianakanaal. De
planning hiervan is al in de bus gevallen………

Opvolging gezocht
Al met al is het zeer waardevol dat wij als bewoners van
Graetheide bij de verschillende ontwikkelingen worden
gehoord. Daarbij is het voor ons inwoners prettig dat wij op
de hoogte gehouden worden van alle plannen en
ontwikkelingen. Door alle info op de website te delen, is er
al een heus naslagwerk ontstaan. Kirsten Hendrix, Richard
Coenen en Marjon Heutmekers hebben dit de afgelopen 3
jaar voor onze buurt gedaan. Zij namen deel aan de
klankbordgroep, gebiedsvisie ontwerpavonden en gingen
een samenwerking aan met het Graetheidecomité. Wij
luisterden naar de ideeën van L’Ortye, werkgroep Kingbeek,
energie coöperaties en er zullen nog vele volgen.
Het is belangrijk dat wij d.m.v. deze vertegenwoordiging
onze stem als bewoners kunnen blijven laten horen. Kirsten
en Marjon zouden het stokje na drie jaar graag over willen
dragen. Bent u een betrokken inwoner van Graetheide en
wilt u onze belangen vertegenwoordigen? Dan zouden wij
het fijn vinden als u ons komt versterken. Opgeven kan
d.m.v. een mail naar info@graetheide.nl

Verkeersveiligheid
“We gaan voor een verkeersveilige Graetheide
waar, op duurzame wijze ingericht, bewoners,
voetgangers en fietsers veilig kunnen
deelnemen aan het verkeer”
Afgelopen jaar was het stil rondom het
herinrichten van onze straat. De aanrijdingen
van auto’s die onze straat de afgelopen tijd
plagen illustreren de noodzaak van het
verbeteren
van
de
verkeersveiligheid.
Gelukkig raakte er niemand gewond. Wij
hebben de gemeente om een actuele stand van
zaken gevraagd. Leest u mee?
"Als vertrekpunt nemen wij even de infoavond
van april 2021. Aansluitend hebben wij nog
diverse overleggen gevoerd met bewoners.
Deze hebben nog geleid tot diverse
aanpassingen, op inritniveau.
Vervolgens hebben we nog uit te voeren
onderzoeken afgerond (denk aan kabels- en
leidingen, archeologisch en bodemonderzoek)
en op dit moment wordt het ontwerp technisch
uitgewerkt. Aansluitend gaan we vergunningen
aanvragen en de aanbesteding van de
werkzaamheden organiseren. We verwachten
in het 2e kwartaal van 2022 te starten met de
uitvoering.
Voor start uitvoering vind er nog een
informatieavond plaats. Tijdens deze avond
gaan we samen met de aannemer vertellen hoe
we de werkzaamheden gaan uitvoeren, welke
omleidingen er gelden en hoe lang de realisatie
duurt."
Wij wachten het geduldig af. Ondertussen, let
goed op uw verkeersveiligheid wanneer u in
deze donkere periode de straat op gaat.
Werkgroep verkeersveiligheid.

We hopen elkaar in 2022
weer echt te mogen
ontmoeten.
Namens alle vrijwilligers
van Baeter Buurten en de
Buurtvereniging wensen
wij u fijne feestdagen en
blijf gezond!

