
 

 

 
Verslag: 12de bijeenkomst Klankbordgroep Ontwikkelvisie doorgroei Campus  
Datum: 08-05-2019  
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur 
Plaats: Stadhuis Sittard, begane grond, zaal Knooppunt  
Uitgenodigd: 
 
 
 
 

Leden Klankbordgroep (zie hieronder), Chemelot: Robert Claasen, Judy Op 
Het Veld en Alvaro Torres, DSM: Joris de Beer (verhinderd), Harry Horbach 
en Wendy Delsing (verhinderd), Campus: Edwin Bakker en Bert Kip 
(verhinderd), Provincie: Maarten Wilbers en Mirella Wolfs, Gemeente Stein: 
wethouder Danny Hendrix, Bas Robberts (verhinderd), Laurie van Melick 
(verhinderd), Gemeente Sittard-Geleen: wethouder Pieter Meekels 
(voorzitter Klankbordgroep), Eugene Lebon, May Yung, Kees Blankers 
(secretaris klankbordgroep) 
 

 
Leden Klankbordgroep 

 Wijkplatform Lindenheuvel: Jo Sluyter, Marscha Bos, Piet Hendricks, Mirjam Leers (verhinderd) 

 Wijkplatform Krawinkel: Harry Geven 

 Wijkraad Born-west: Theo de Lahaye  

 Wijkplatform Geleen noord: Peter Strijdonck 

 DOP Urmond: Wim Hermans  

 DOP Berg aan de Maas: Jos Muris 

 Dorpsplatform Einighausen: Karel Jacobi (verhinderd) en Har Perebooms (verhinderd) 

 Dorpsplatform Guttecoven: Sjra Geurts of Hub Salden 

 Dorpsplatform Obbicht: Cyrille Larosch (verhinderd) 

 Graetheide Comité: Hub Slangen, Harrie Caanen 

 Dorp Graetheide: Marjon Heutmekers, Kirsten Hendrix 

 Vertegenwoordiging bedrijven: Vera Tummers, Frank Jeuring 

 Vertegenwoordiging bewoners/pachters Lexhy: Huub Diederen, Rob Diederen, Leo Steinbusch, 
Noel van Oppen, Hubert Crijns, dhr. Fijten en dhr. Vink. 

 
Verwelkoming + mededelingen + ingekomen brieven: 

 Voorzitter Pieter Meekels is verhinderd. Wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein vervangt 
Pieter Meekels en heet de aanwezige leden van de klankbordgroep van harte welkom met 
vermelding van de personen die verhinderd zijn. 

 Wijkplatform Obbicht is nieuw in klankbordgroep. Cyrille Larosch vertegenwoordigt Wijkplatform 
Obbicht (echter vanavond verhinderd). 

 Mededeling over 2 interactieve sessies over Landschapsverkenning: 
o Sessie met belangenorganisaties op donderdagmiddag 9 mei van 15.00-17.00 
o Sessie met gebruikers/bewoners op dinsdagavond 14 mei van 19.00-21.00 

 Brief van Graetheidecomité en brief van Dop-Berg aan de informateurs van de provincie. Ter 
kennisname aan de klankbordgroep. 

 
Verslag elfde bijeenkomst op 29 november 2018 

 Er zijn geen opmerkingen over het verslag. 

 Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
Voorstellen van diverse dorps- en buurtplatforms en Graetheide Comite in brief van 16 april 

 Het betreft de volgende voorstellen: 
o Werkingssfeer klankbordgroep verruimen naar alle onderwerpen rondom Chemelot die 

gevolgen kunnen hebben voor directe omgeving van Chemelot. 
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o Agendacommissie instellen met vertegenwoordigers van de overheden, wijk- en 
dorpsplatforms en andere organisaties die deelnemen aan de klankbordgroep.  

 De voorstellen worden kort toegelicht door Jos Muris van DOP Berg aan de Maas. 

 De voorzitter geeft aan dat hij beide voorstellen met positief advies zal worden voorgelegd aan de 
stuurgroep Chemelot.  

 En ervan uitgaande dat de stuurgroep akkoord gaat, vraagt de voorzitter wie van de klankbordgroep 
in de agendacommissie wil plaatsnemen. Karel Jacobi (verhinderd) had per mail al doorgegeven 
dat te willen doen. Jos Muris en Hub Slangen nemen ook plaats in de agendacommissie. Kees 
Blankers zal als secretaris van de klankbordgroep voor de volgende bijeenkomst met deze 
agendacommissie overleggen om te komen tot een agenda. 

(De stuurgroep Chemelot heeft inmiddels beide voorstellen geaccordeerd met de opmerking om de 
andere klankbordgroepen Zuidelijke spooraansluiting en Samen Bewust Veilig dan ook ‘onder’ de 
Klankbordgroep Chemelot te laten hangen als een soort van werkgroepen). 
 
Toelichting reactie DOP Berg aan de Maas op het kerndocument van de gebiedsvisie 

 Jos Muris geeft een toelichting aan de hand van een presentatie (bijgevoegd). 

 Daarna volgt een discussie: 
o Harry Geven geeft aan dat Middengebied met name landbouwgebied is. Hij is voorstander 

van duurzame energie op Graetheide en uitbreiding campus in het gebied van de Lexhy. 
o Voorzitter Danny Hendrix beaamt de zorgen van Jos Muris (Dop Berg aan de Maas). En  

heeft wat betreft de Oude Postbaan de Stuurgroep Chemelot gevraagd zsm duidelijkheid te 
geven. 

o Huub Diederen mist het verhaal over Campus op MAA. 
o Jo Sluyter vraagt waar de percentages “rood” (13% Limburg, 35% onze regio) vandaan 

komen. Hub Slangen geeft aan dat ze op internet staan. 
o Jo Sluyter vraagt of er alternatieven zijn voor de Oude Postbaan. Voorzitter Danny Hendrix 

geeft aan dat die er zijn maar ook negatieve effecten hebben. Er is een rapport hierover 
beschikbaar maar nog niet gedeeld met de klankbordgroep (rapport met oplegnotitie is 
bijgevoegd). 

 
Ontwikkelingen op Chemelot  

 Robert Claasen van Chemelot geeft een toelichting aan de hand van een presentatie (bijgevoegd).  

 Hub Slangen reageert nav de presentatie nog op de eerder rondgestuurde pdf met informatie over 
groeicijfers van de Campus en vraagt waarom die cijfers afwijken van die van de provincie. Edwin 
Bakker van de Campus geeft aan dat dit te maken heeft wanneer er gemeten wordt en dat toename 
met horten en stoten gaat (bijgevoegd een nadere aanvulling van Edwin Bakker over deze cijfers). 

 
Datums volgende bijeenkomsten klankbordgroep 

 Volgende bijeenkomsten waren gepland op wo.11 sept. 2019 en wo. 27 nov. 2019.  

 Door omstandigheden is de volgende bijeenkomst echter op dinsdag 10 september van 19.00-
20.30 in Stadhuis Sittard (dus niet op wo.11 sept.) 




