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De Houtemse Gezèt is een initiatief van 
het Dorpsplatform en de werkgroep  
Holtum 2.0. De werkgroep wil zich met 
dit periodieke informatieblad specifiek 
richten op inwoners van Holtum. 
Ook willen wij de mensen die een  
concrete band met Holtum hebben, en 
die hebben aangegeven geïnteresseerd te 
zijn in het wel en wee in Holtum, graag 
bereiken. 
Deze ‘krant’ is een van de media om 
mensen te bereiken, naast de nieuwe 
dorpswebsite www.dorpsplatform.nl en 
de facebookpagina Holtum.nu. 

Wij verspreiden deze 1e editie nog  
huis-aan-huis. Daarna zal de Houtemse 
Gezèt alleen gericht worden verspreid 
naar mensen die hebben aangegeven 
ze graag te ontvangen; per email of op  
speciaal verzoek nog op papier. Reeds 
diverse mensen hebben zich aangemeld; 
wilt u dit alsnog dan kan dit via genoem-
de dorpswebsite.
Met deze ‘krant’ willen wij graag de  

leefbaarheid bevorderen, door mensen 
te informeren en te interesseren, voor 
wat ons dorp te bieden heeft, welke  
activiteiten worden ontplooid, wel-
keideeën er leven, waar bedreigingen,  
kansen en mogelijkheden liggen. 

Wij realiseren ons maar al te goed dat er 
veel eigen kracht en initiatief nodig zal 
zijn om de leefbaarheid, die de afgelopen 
decennia behoorlijk onder druk is ge-
raakt, te verbeteren. Wij geloven echter 
volop in bundeling van kennis, ervaring 
en kracht en de mogelijkheden die daar-
uit voort kunnen komen.

In deze 1e editievan  de Houtemse Ge-
zèt willen wij u graag in op de hoogte 
houden van de voortgang en het nieuws 
m.b.t. de werkgroepen die onder de vlag 
van het Dorpsplatform Holtum actief 
zijn. Behalve Holtum 2.0 zijn fe werk-
groepen Dorpsfeest, Grensmaas, Uit-
breiding VDL/Nedcar, Verbreding A2, 
Holtum Kookt en Houtem Vreuger. In 

volgende edities willen we graag (meer) 
nieuws vanuit de Holtumse verenigingen 
opnemen en een kalender van komen-
de activiteiten. Tevens willen wij graag 
Holtumse zelfstandigen en ondernemers 
de kans geven om hun activiteit(en) be-
kendheid te geven.

De inhoud ligt hiermee zeker nog niet 
vast. Wij houden ons aanbevolen voor 
allerlei andere mogelijkheden, zolang ze 
maar betrekking hebben op het leven in 
en het bevorderen van de leefbaarheid in 
ons dorp Holtum. 

Het is allemaal nog pril en moet nog 
uitkristalliseren. Qua frequentie denken 
we vooralsnog aan eens in 4-6 weken. 
Zal vooral ook afhangen van de reacties 
en medewerking die we krijgen van in-
woners en verenigingen. Wilt u graag in 
de vorm van copy of redactionele on-
dersteuning concreet meewerken aan 
de krant, stuur dan even een email naar 
info@dorpsplatform.nl

DOEL EN OPZET VANDE HOUTEMSE GEZÈT

WIST U DAT...
■ Wist u dat de Stichting Ecsplore tal 
van bewegingsactiviteiten voor mensen  
vanaf 55 jaar in onze gemeente op            
diverse plaatsen allerlei gesubsidieerde 
beweegactiviteiten (tegen sportprijzen)                
organiseert zoals volksdansen, yoga, 
gymnastiek, spel en sport. 
In de Auw Sjoal kunt u bijv. aan yoga 
yoga en aan volksdansen meedoen (zie 
de agenda op www.deauwsjoal.nl). 
In sporthal het Anker kunt op vrijwel alle 
dagen een uurtje gymnastiek of sport & 
spel doen. 
Kijk voor het volledige programma en 
kosten op www.ecsplore.nl Voor alle      
activiteiten geldt dat de eerste (proef)les 
gratis is. 

■ Wist u dat Frans Houben het oudst  
spelende lid van Muziekgezelschap  
Juliana Holtum is? Al 64 jaar lid. Betrok-
ken als muzikant, maar ook bestuurslid 
en voorzitter.

■ Wist u dat op zaterdag 3 maart in 
de schouwburg in Sittard onder naam 
‘Veer make es 1 muziek’ een uniek  
concert plaats vindt? 5 fanfares, één 
orkest met  200 muzikanten op één  
podium, van jong tot oud. 
Muziekgezelschap Juliana is een van de 
vijf! Verder zijn de fanfares uit Buchten, 
Einighausen, Guttecoven en Limbricht. 
Een avond boordevol fanfaremuziek met 
humor,  solisten en een Limburgs tintje.

■ Wist u dat alle verenigingen in Holtum 
zitten te springen om nieuwe leden of 
nieuwe vrijwilligers. 
Dit laatste geldt zeker ook voor stichting 
Gemeenschapshuis ‘de Auw Sjoal’, waar 
dringend verjonging nodig is om deze 
echt onmisbare schakel in het Holtumse 
gemeenschapsleven in stand te houden. 

■ Dat Bas Smeets, die zijn eigen media 
bureau Rockateer runt, het ontwerp voor 
deze Houtemse Gezèt heeft gemaakt. Hij 
maakte overigens ook de promotiefilm 
voor Holtum 2.0.

 

■ Dat ‘onze’ Rinus Tubee tijdens het  
jaarlijkse Vastelaovestreffe van de  
gemeente Sittard-Geleen, wegens zijn 
grote verdiensten voor de Holtumse  
carnaval, uit handen van burgemeester 
Sjraar Cox het Vastelaoveshart mocht 
ontvangen. 

Nog niet aangemeld voor
de Houtemse Gezèt?

De volgende editie wordt niet 
meer huis-aan-huis-verspreid!

Meld je aan op 
WWW.DORPSPLATFORMHOLTUM.NL

Burgemeester Sjraar Cox & Rinus Tubee



Het Dorpsplatform houdt zich bezig met 
het behouden en verbeteren van de leef-
baarheid in Holtum. We doen dit al ruim 
20 jaar. Het ontstaan van de Stichting 
Buurtplatform in Holtum is begonnen 
in 1997 met als voorloper de werkgroep 
Leefbaar Holtum. 

In 2017 is er een nieuwe structuur ge- 
komen. Onder de Stichting Buurtplatform 
Holtum is het Dorpsplatform gekomen. 
Het Dorpsplatform is de overkoepeling 
van diverse werkgroepen welke samen- 
gebracht zijn en te maken hebben met 
leefbaarheid in Holtum. Deze werk-
groepen zijn: Dorpsfeest Holtum, VDL  
NedCar, A2, Grensmaas, Holtum 2.0, 
Houtum Vreuger en Holtum Kookt. 

Het Dorpsplatform stuurt op armlengte, 
bewaakt de samenhang en fungeert als 
primair contact met de Gemeente. 
In totaal zijn hiermee al veel Holtummers 

actief met elkaar verbonden aan het  
thema leefbaarheid. Met deze wijziging 
komt er ook, zoals reeds aangekondigd, 
een nieuw ontwikkelde dorpswebsite 
welke op 1 februari live is gegaan. 

Het Dorpsplatform zelf bestaat uit 9  
personen. Te weten: Hub Crutzen (vz), 
Ralph Smeets, Serge Tummers, John 
Hendriks, Chris Elands, Cindy Vernes, 
Peter Peeters, mevr. Kaak en Ton Kamp.

Thema’s waar wij afgelopen jaar met 
name mee bezig zijn geweest is de  
nieuwe opzet Dorpsplatform en het in 
goed overleg    samenbrengen van alle    
lopende initiatieven (werkgroepen) in   
relatie tot leefbaarheid.

Maar ook het onderhoud van                           
Landschapspark Holtum, ontwikkelingen 
uitlooploopgebied (Ruys de Beerenbrou-
cklaan) landschapspark Born, hebben  
we bezwaar gemaakt tegen het kappen 
van 42 bomen bij Koopmans. 

Thema’s welke dit jaar zeker onze  

aandacht zullen hebben zijn dat het  
Anker moet blijven en de voorgenomen 
plaatsing va windmolens. 

Maar ook overleg met gemeente inzake 
Zoekgebied, ten zuiden van Tankstation 
Het Anker op de A2, voor plaatsing brug 
t.b.v. dwarsverbinding A2 in plaats van 
het tunneltje. En overleg met Provincie 
m.b.t. onderliggende wegennet, in het 
bijzonder de overlast toename verkeer-
sintensiteit in relatie tot VDL en Holtum 
Noord.

Houtemse Gezèt is een initiatief van:

 
Aan deze editie werkte mee:
Simone van de Wiel
Ralph Smeets
Sandro Boots
Frits Suntjens

HOLTUM 2.0
Op 4 januari  trad  de werkgroep Holtum 
2.0 voor het eerst naar buiten. Huis-aan-
huis werden flyers in de vorm van een 
briefkaart  verspreid, waarin kort werd 
aangegeven dat de groep zich richt op 
het verbeteren van de leefbaarheid, en 
waarin de bewoners, jong en oud(er),  
nieuwe(re) en langjarige bewoners,   
werden opgeroepen om mee te denken en 
mee te werken aan het vorm geven van de  
toekomst van onze leefgemeenschap. 

Op de de briefkaart was het logo van Hol-
tum 2.0 en de slogan ‘Samen voor elkaar!’ 
prominent zichtbaar. De introductie werd 
op verschillende manieren gepromoot. 

Onder andere via een nieuwe Facebook-
pagina Holtum.nu, via een promotiefilm-
pje op de nieuwe website www.holtum.
nu  en artikelen in de weekbladen en 
algemene nieuwswebsites. Op de brief-
kaart, of op de website www.holtum.nu,  

konden bewoners zich aanmelden voor 
deze Houtemse Gezèt en eventuele idee-
en of toekomstwensen al kenbaar maken. 
Is de introductie misschien toch aan uw 
aandacht ontsnapt, via genoemde website 
kunt u nog altijd aansluiten.
 
Inmiddels zijn er al de nodige positieve 
reacties ontvangen en is onze Facebook-
pagina al massaal  geliked. In de pers 
in ons initiatief ook opgemerkt en is er 
aandacht aan besteed. De fraaie, nieuwe                        

dorpswebsite in nu live en zal verder wor-
den uitgebouwd. 
Kijk op www.dorpsplatformholtum.nl

Nu werken we toe naar een grote  
dorpsbijeenkomst op vrijdag 9 maart a.s. 
in de Auw Sjoal. Het programma staat al 
op hoofdlijnen vast. 
Burgemeester Cox zal de aftrap geven. 
Wij rekenen op een grote opkomst van 
alle inwoners die met de toekomst van 
het dorp begaan zijn.

Voor vlnr.: Kim Lambermon, Simone van de Wiel, Serge Tummers, Marcel Claessens & Joyce Gordebeke
Achter vlnr.:  Sandro Boots, Annemiek Verheijen, Frits Suntjens, Ralph Smeets & Emile Bastings.

Kom jij vrijdag 9 maart ook naar de dorpsbijeenkomst in de Auw Sjoal?
Hier kom je alles te weten over de achter- en voorgrond van Holtum 2.0


