
Dorpsplatform Holtum
In de vorige editie hebben wij aangegeven dat 
er nog een gesprek zou plaatsvinden met de 
Provincie en Gemeente Sittard-Geleen inzake de 
ontwikkelingen die spelen in en rondom Holtum. 
Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en er is 
gesproken over een aantal zaken.

Verkeersveiligheid en overlast
De Verloren van Themaatweg is op opgenomen 
in het bestuursakkoord tussen de gemeente 
Sittard-Geleen en de Provincie, dankzij de 
inspanning van de Verbindingsgroep Leefbaar 
Holtum en de Gemeente. Dit betekent dat de 
verkeersveiligheid op de Verloren van Themaat-
weg wordt meegenomen in gebiedsverkenning 
mobiliteitsopgave Westelijk Mijnstreek. Dit is 
naar verwachting gereed in mei 2021 en zullen er 
voor het zomerreces afspraken gemaakt worden 
over mogelijke maatregelen. Ook G. Ruijs de 
Beerenbroucklaan is besproken t.a.v.  het aantal 
verkeersbewegingen en veiligheid.

Verder is er een haalbaarheidsstudie gestart voor 
het parkeren van vrachtwagens om meer ruimte 
te creëren (bv grotere parkeerplaats) en mogelijk 
overlast te verminderen. Deze haalbaarheidsstu-
die zal medio maart 2021 gereed zijn.

Natuurcompensatie 
Vanwege de gebiedsuitbreiding bij VDL Nedcar 
heeft Holtum recht op natuurcompensatie (circa 
10 ha extra rondom Holtum) hierover zal nog 
verder gesproken worden. Het uitgangspunt is 
grotere aaneengesloten delen geschikt voor wan-
delen en recreatie. Er is een eerste verkenning ge-
weest van mogelijkheden maar nog niet concreet 
genoeg om jullie over te kunnen berichten. 

Leefbaarheidsfonds Holtum
Er komt € 300.000 euro voor de inwoners van 
Holtum ter beschikking vanwege de gebiedsuit-
breiding rondom VDL Nedcar. Over hoe deze 
middelen beschikbaar gesteld worden, moeten 
nog concrete afspraken over gemaakt worden 
en hieraan zal in de komende periode een eerste 
aanzet toe gemaakt worden. Er is nog niet bekend 
wanneer de gelden beschikbaar zijn, maar wij 
verwachten hier binnen 3 maanden verder over te 
kunnen berichten.

In januari zal weer een overleg plaatsvinden met 
de Provincie en Gemeente Sittard-Geleen.

Cindy Vernes (voorzitter) Dorpsplatform Holtum
Ralph Smeets (secretaris)
info@dorpsplatformholtum.nl 

HoutemseGezèt
editie 21 - december 2020

De werkgroep cultuur & erfgoed van de 
beweging Holtum 2.0 heeft samen met het 
kerkbestuur van onze St. Martinuskerk en 
onze pastoor het plan opgevat om de kerk 
vaker te gaan open stellen buiten de regu-
liere kerkdiensten om, en om hier, als extra 
optie, ook een gedocumenteerde, mooie 
wandeling door de oude historische kern 
van Holtum aan te koppelen. Wij zijn van 
mening dat onze mooie kerk vaker open zou 
moeten zijn, om bezoekers een stiltemoment 

te gunnen, om het interieur van de kerk te 
bewonderen, misschien om een kaarsje te 
branden of gewoon om even een kopje koffie 
te drinken en een praatje te maken met wie 
er ook is. 

Veel bewoners, en zeker de nieuwere  
Holtummers, maar ook mensen uit de omge-
ving kennen de kerk alleen van de buiten-
kant. Zonde, want ook van de binnenkant is 
zeer de moeite waard en de historie van de 
kerk gaat met zekerheid al 6 eeuwen terug. 
Er is een informatieve, in de kerk verkrijg-
bare beschrijving, gemaakt om geïnteres-
seerden de mogelijkheid te bieden nader 
kennis te laten maken met ons kerkgebouw 
en het omringende oude kerkhof. Ook kunt 
u in de kerk een mooie beschrijving met 
uitleg verkrijgen van de op eigen gelegen-
heid te maken Martinus-wandeling van ca. 
4 km. door de historische kern van Holtum, 
waartoe o.a. ook kasteel Wolfrath en Huize 
Holtum behoren.

Een groepje vrijwilligers is inmiddels bereid 
gevonden om er afwisselend met z’n tweeën 
een aantal zondagmiddagen in het jaar te 
zijn, om mensen te woord te staan en een 

kopje koffie aan te bieden of een praatje te 
maken als men hier behoefte aan heeft. Bij 
hen kunt u ook de beschrijving van de kerk 
en de Martinus-wandelroute door historisch 
Holtum verkrijgen. Wij willen dit concept 
tijdens twee zondagmiddagen na de Kerst 
graag testen en wel op zondagmiddag 27  
december en op zondagmiddag 10 januari. 
De kerk dan zal geopend zijn van 13.30 tot 
16.30 uur. Natuurlijk kunt u de gelegenheid 
dan ook nog gebruiken om de mooie kerst-
stal in de kerk te bekijken. 

Mocht blijken dat dit concept in een behoef-
te voorziet, dan zullen wij dit vaker gaan 
herhalen in het komende jaar. Wij zullen de 
zondagmiddagen daartoe tijdig via verschil-
lende kanalen bekend gaan maken.

Grijp deze kans aan om in de kerk even de 
stilte op te zoeken, om meer te weten te 
komen over onze prachtige kerk en al wan-
delend ook over historisch Holtum. U kunt 
een kaarsje branden voor uzelf of anderen of 
gewoon in een rustige setting andere mensen 
ontmoeten. Natuurlijk houden wij ons aan 
de geldende coronamaatregelen en is in de 
kerk vooralsnog een mondkapje verplicht.

Open kerk- en wandelmiddagen in Holtum

Houtemse gezet input 
Dorpsplatform Holtum Op de voormalige parkeerplaats bij park  

D’n Dreesj is sinds deze zomer een honden-
speelwei gerealiseerd.  De honden kunnen  
er naar hartenlust spelen. In verband met  
corona heeft het allemaal wat langer geduurd 
dan was voorzien.  Ook zijn nog niet alle 
bordjes geplaatst en is er voor de officiële 
opening nog geen datum gepland.

We willen er met klem op wijzen dat het 
een hondenspeelwei is en geen hondenuit-
laatplaats. Alle uitwerpselen dienen door 
de baasjes te worden opgeruimd. Hiervoor 
hangt er een vuilnisbak. Overigens geldt 
die opruimplicht in het hele park en alle 
woonwijken. Als iedereen zich aan de regels 
houdt kunnen we samen veel plezier van de 
hondenspeelwei hebben. 

Hondenspeelwei



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

Els Thielen-Ambaum, coupeuse 

Al sinds april 2013 werk ik met heel  
veel plezier in mijn eigen bedrijfje:  
Fashion & Repair. ‘Werk’ is eigenlijk niet het 
juiste woord. Ik heb van mijn grootste hobby, 
mijn beroep mogen/kunnen maken.

Je kunt bij mij terecht voor herstelwerk-
zaamheden aan kleding, maar ook voor het 
maken van nieuwe outfits, niet op de laatste 
plaats de super themakleding die ik bij tijd 
en wijlen mag maken, maar ook leuke  
workshops in onderling overleg. Daarnaast 
geef ik ook les, waarbij het overbrengen  
van mijn enthousiasme en kennis een passie 
is, die terug te zien is in de creaties  
van de cursisten. 

Sinds eind 2019 heb ik ook de borduurser-
vice aan mijn mogelijkheden mogen  
toevoegen. Hierbij is het mogelijk om een, 
al dan niet gepersonaliseerde, afbeelding/
tekst/etcetera te verwerken op een  
willekeurige stof. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het borduren van kraamcadeautjes, het 
borduren van een  washandje, handdoek, 
omslagdoek of schilderijtje. Natuurlijk kan 

dit ook binnen een bepaald thema als de 
feestdagen of de jaargetijden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een feestelijk servet of een 
kerstmotief op een kussenhoes. Legio moge-
lijkheden, naar je eigen keuze en inbreng. 

Wil je, vrijblijvend, meer weten over  
bovenstaande informatie? Contact mij 
via Facebook, Instagram, via mail, 
info@fashionrepair.nl , WhatsApp, of
een ouderwets belletje, 0612895159,   
of breng een bezoekje aan de website  
www.fashionrepair.nl

Liefs Els

WIST U DAT...

Even voorstellen

Mijn naam is Rylana van der Kruijs en  
ik woon samen met mijn vrouw Linda  
opde Grote Dries 12A in Holtum.  
Afgelopen april zijn we begonnen aan het 
verbouwen van onze garage om mijn  
droom te verwezenlijken! 

Al jaren werk ik met hart en ziel met  
kinderen en jongeren met een ernstig 
meervoudige beperking. Mijn droom was 
dan ook een Belevingsruimte te openen die 
toegankelijk is voor iedere doelgroep, omdat 
ik weet dat het beleven van onze zintuigen 
voor iedereen geldt. Ook wil ik dat mensen 
door de week en in het weekend, maar ook 
na schooltijd of dagbesteding  
bij mij terecht kunnen.  

In de Belevingsruimte staat iedere 2 tot 3 
maanden een thema centraal en kan ik met 
het SHX interactief snoezel systeem, de regie 
aan de deelnemer geven. Op allerlei moge-
lijke manieren zorgen de activiteiten in de 
Belevingsruimte voor plezier, herkenning, 
ontspanning, educatie en beleving. Je kunt 
bij mij de lampen of bubbelbuis bedienen, 
muziek ervaren in de zitzak met tril systeem 

of door middel van knoppen, filmpjes of 
foto’s bekijken van dieren tot voertuigen of 
het regenwoud. In de ruimte kan er worden 
geknutseld, gekookt en gesnoezeld, maar 
wordt er ook gewerkt met muziek, massa-
ges en zintuiglijke activiteiten. Daarnaast 
werk ik met communicatie door middel van 
praatplaten, oogbesturingscomputers of ge-
baren. Als laatste is er een rolstoel badkamer 
en maak ik gebruik van aangepaste materia-
len die met knoppen te bedienen zijn. Door 
mijn enthousiasme en creativiteit ben ik 
altijd op zoek naar mogelijkheden om stap 
voor stap aan ontwikkeling te werken. 

Wil je eens een kijkje komen nemen, dan 
kun je me bereiken via 0651644246 of kijk 
op de website www.crea-coaching.nl om 
informatie te vinden over workshops en het 
betreffende thema met de online agenda. 

Groetjes Rylana en wie weet tot ziens!

■ ...Schutterij St. Martinus Holtum per 6 januari 
weer start met het ophalen van het oud papier? 
Wilt u hier gebruik van maken? Zorg dan dat uw 
oud papier die dag vóór 18:00 uur buiten staat. 

■ ...Arrosto in Roosteren bezorgd in Holtum? Hier 
kun je o.a. terecht voor heerlijke pizza’s en pasta’s.

■ ...wij vanaf nu elke editie op zoek zijn naar  
twee ‘Houtumse ongernummers’ die wij in de 
Houtumse gezet in de spotlight zetten? Stuur een 
mail naar holtum2.0@gmail.com en dan kijken 
wij naar de mogelijkheden!

■ ...je dat je bij vele locale ondernemers terecht 
kunt voor een giftcard voor de feestdagen? 
#steunlokaleondernemers

■ ...de eerste selectie van Fortuna Sittard een 
nieuw trainingscomplex krijgt op het terrein 
van HBC ’09?

■ ...wij met Holtum 2.0 Holtum vitaler willen  
krijgen en je voor een bootcamp op onze  
grote Dries altijd terecht kunt bij healthcoach 
Aaron Warlich? 

Even voorstellen


