
 

 
 
 

                  
                

                Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen   
                           Drs. G.J.M. Cox                                                                                            
                           Postbus 1080 
                           6130 AA  Sittard 
 
                  Briefnr.: MC 02-18 
 
 
 
                  Holtum, 25 juni 2018 
 
                  Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake onderhoud uitloopgebied Holtum 
                                             
 
                 Geachte voorzitter, 
  
  

In de afgelopen weken heeft het gob diverse signalen van inwoners ontvangen over het 
feit dat in het uitloopgebied Holtum, onderdeel van landschapspark Born en gelegen 
tussen de A2, GR. Ruys de Beerenbroucklaan, Verloren van Themaatweg en de 
Aldenhofweg, geen onderhoud wordt gepleegd, het is inmiddels een dichtbegroeid gebied 
waar wandelen nauwelijks meer mogelijk is. Navraag bij de gemeente leert dat het 
betreffende gebied niet in het onderhoudsplan van de gemeente Sittard-Geleen is 
opgenomen. 
Daarnaast vragen de inwoners zich af wanneer de inrichting van het uitloopgebied nu 
eindelijk wordt afgerond. De aanleg van paden en aanplant van gewassen, struiken, 
heggen en bomen binnen het uitloopgebied is inmiddels geschied, maar de routing 
(wandelroutes) en de aanplant van bomen aan de GR. Ruys de Beerenbroucklaan zijn niet 
uitgevoerd. Het Buurtplatform Holtum heeft in relatie tot de afronding van de inrichting 
van het gebied op 13 december 2017 een brief gestuurd naar de gemeente, maar tot op 
heden geen reactie mogen ontvangen. 

 
Naar aanleiding hiervan heeft het gob een aantal vragen aan het college, 

 
- Wanneer worden de werkzaamheden in het uitloopgebied Holtum, onderdeel van 

landschapspark Born en gelegen tussen de A2, GR. Ruys de Beerenbroucklaan, Verloren 
van Themaatweg en de Aldenhofweg afgerond? 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- Wanneer wordt er begonnen met de aanplant van de bomen aan de GR. Ruys de 
Beerenbroucklaan?  

- Wat is de reden dat de afronding van de werkzaamheden in dit gebied zoveel is vertraagd? 
- Wie is momenteel verantwoordelijk voor het onderhoud in dit gebied? 
- Is het college bereid ervoor te zorgen dat de onderhoudswerkzaamheden in dit gebied zo 

snel mogelijk worden opgepakt? 
- Waarom heeft het Buurtenplatform Holtum geen reactie ontvangen op de vragen die zij 

gesteld hebben omtrent de afronding van de werkzaamheden in het uitloopgebied en de 
aanplant van de bomen aan de GR. Ruys de Beerenbroucklaan? 

 
We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. 
 
PS: In de bijlage staan een aantal foto’s van het betreffende uitloopgebied. 

 
Met vriendelijke groet, 
Raadslid gob-fractie 
Marcel Claessens  
Ph. van Heinsbergstraat 8 
6123 AT Holtum 
0630120622 
Raadslid.claessens@sittard-geleen.nl 
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