
EVEN VOORSTELLEN..
Zoals wellicht al bij enkele mensen bekend ben 
ik sinds kort werkzaam als wijkagent in Stadsdeel 
I, vanuit het Basisteam Westelijke Mijnstreek. Ik 
focus mijn werkzaamheden vooral op de dorpen 
Born, Buchten en Holtum, maar zal ook in de 
omliggende dorpen actief zijn als wijkagent. Ik 
ben in ieder geval het komende jaar (2019) werk-
zaam als wijkagent. 

Ik zal mij even kort aan jullie voorstellen. Ik ben 
Lisanne Faessen, ik ben 25 jaar oud, ik ben zelf 
woonachtig in het dorpje Maasbree (in de buurt 
van Venlo), hier woon ik samen met mijn vriend. 
Ik ben sinds augustus 2018 werkzaam op het Ba-
sisteam Westelijke Mijnstreek. 

Ik heb in juli 2018 mijn opleiding aan de politie-
academie afgerond en sindsdien ben ik dan ook 
fulltime aan het werk bij de politie. Omdat het 
werk als wijkagent mij erg aanspreekt en omdat 
ik mezelf wil blijven ontwikkelen, heb ik ervoor 
gekozen om dit jaar aan de slag te gaan als wijk-
agent (ik kreeg deze mogelijkheid middels een 
leerwerkplek). Ik kan jullie in ieder geval zeggen 
dat ik er heel veel zin in heb en dat ik met de volle 
energie aan de slag ga in de wijk. Wellicht dat we 
elkaar een keer persoonlijk treffen, maar zo niet 
dan hebben jullie in ieder geval een klein beetje 
een beeld van mij.
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Inmiddels lopen er al diverse leuke activiteiten on-
der de paraplu van Holtum 2.0. Het overalldoel 
van deze werkgroep is om bewoners weer meer met 
het dorp en met elkaar te verbinden. We willen dat 
bewoners blij en trots zijn om in Holtum te wonen. 
Dit willen we vooral doen door bestaande activitei-
ten en verbanden te promoten en ook door nieuwe 
verbindende activiteiten te initiëren en ondersteu-
nen. De Houtemse Gezèt, onze Facebookpagina en 
de website dorpsplatformholtum.nl zijn hierbij be-
langrijke communicatiemiddelen. 

Hulp van buitenaf wijzen we niet af, maar het 
liefst willen we het zoveel mogelijk doen samen 
met en voor de inwoners van ons mooie dorp-
je. We horen dat men in omringende dorpen al 
een beetje jaloers beginnen te worden op de ac-
tiviteiten die in Holtum reeds gestart zijn en het 
enthousiasme dat hier is voelbaar is om de leef-
baarheid samen met elkaar te vorderen.

Een kort overzicht van alle reeds concreet lopen-
de nieuwe activiteiten:

- Samen onderhouden en opfleuren park “Den 
Dreesj” 
- Nieuwjaarsborrel voor de inwoners in de Auw 
Sjoal
- Geregelde gezamenlijke wandeltochten en t.z.t. 
fietstochten
- Een cursus voor beginnende PC/tablet/smart 
Phone gebruikers
- ‘Koffie op d’n Dreesj’ in de gemeenschappelijke 
ruimte van Zorgboerderij Hilkens 
- In deze Houtemse Gezèt wordt de nieuwe wijk-
agente voorgesteld

Voor de planning en voortgang van deze activi-
teiten houdt s.v.p. onze Facebook berichten in 
de gaten of raadpleeg de agenda op de site www.
dorpsplatformholtum.nl. 
Er zit overigens inmiddels al veel meer in de pen 
(zie bijv. artikel in deze Houtemse Gezèt vanuit 
het groepje ‘Veiligheid’), maar daarover in de vol-
gende editie meer! 

Ondanks alle successen tot nu zijn we er natuur-
lijk nog niet, en misschien komen we er wel nooit. 
Dorpsvernieuwing is een continue proces en 
vraagt om participatie van velen. Daarom roepen 
wij iedereen op om actief aan het welslagen van 
de doelstelling bij te dragen. Dit kan vooral door 
mee te doen in onze verenigingen, aan de nieuwe 
Holtum 2.0 activiteiten en/of mee te denken en 
werken aan verbetering en vernieuwing van de 
leefbaarheid. Het leven in ons dorpje wordt zo-
veel leuker als je elkaar beter kent, iets voor elkaar 
kunt betekenen en waar nodig op elkaar kunt te-
rugvallen. Als individuen staan we zwak, maar 
samen vormen we een geweldig geheel. De kracht 
van elke gemeenschap, en dus ook die van Hol-
tum, ligt in de samenhang erbinnen en de verbin-

DE VLAG VAN HOLTUM 2.0 BEGINT VOLOP TE WAPPEREN

WIST U DAT...
■ ...de Dolly Dots in ’t Zoer dit jaar de Maxi Play-
backshow hebben gewonnen met hun Zoere Med-
ley, oftewel Rowwen Hèze?

■ ...Femke Herfst dit jaar de Mini Playbackshow 
heeft gewonnen? Zij deed dit met het nummer 9 
to 5 van Dolly Parton!

■ ...Club gein 11 tijdens de optocht in ‘t Katerriek 
niet alleen de 1e prijs grote groepen heeft gewon-
nen, maar ook uitgeroepen is tot allround winnaar

■ ...de werkgroep ´Jongeren´ van Holtum2.0 bezig 
is met het ontwikkelen van een jongeren behoef-
teonderzoek? Hierover snel meer! 

■ ...de gemeente Sittard-Geleen op dinsdag 26 
maart aanstaande een tweede informatieavond 
organiseert, over het toestaan van de bebouwing 
op de locatie van voormalig basisschool de Mun-
nik? De avond start om 19:00 uur in de Auw Sjoal.

■ ...gebiedsontwikkeling VDL Nedcar de Provin-
cie Limburg heeft gevraagd om uitbreiding van 
het fabrieksterrein mogelijk te maken? Kijk voor 
meer informatie op www.gowvdlnedcar.nl

■ ...schutterij St. Martinus op zondag 24 maart 
haar jaarlijkse steunkaartenactie houdt? Vanaf 
11:00 uur kunt u leden van de schutterij aan uw 
deur verwachten. 
■ ...u zich kunt aanmelden voor de buurtpreven-

tie app? Stuur een appje naar Serge Tummers, 
0611442292, en u wordt toegevoegd!

■ ...wij als Holtum een spannende tijd tegemoet 
gaan met betrekking tot de verbreding van de 
A2 – uitbreiding Nedcar – windmolens Hol-
tum-Noord? Het Dorpsplatform zit er met de 
neus bovenop. 

■ ...het Dorpsplatform nauw samenwerkt met de 
werkgroep Veiligheid Holtum2.0 en in contact is 
met de gemeente met betrekking tot verkeersover-
last in en rond on dorp?

■ ...u zich kunt aanmelden voor de Facebookpagi-
na Holtum-Buchten alert? Op deze manier blijft 
u op de hoogte van informatie met betrekking tot 
veiligheid en andere zaken. 

■ ...landschapspark D’n Dreesj op zaterdag 13 april 
een lente-opknapbeurt ondergaat? Wilt u mee-
helpen? Stuur dan een e-mail naar jo.crombag@
home.nl voor meer informatie! 

■ ...de oorsprong van de Martinuskerk heel ver te-
rug gaat (12e eeuw?)¬? De huidige
toren stamt uit begin 15e eeuw en de huidige kerk 
werd gebouwd in 1888(vervanging van oude Ro-
maanse kerk)

■ ...ideeën voor artikelen of voor de rubriek 
‘Wist u dat..’ altijd welkom zijn! Denkt u dit kan 
en mag niet ontbreken in de komende editie van 
de Houtemse Gèzet, stuur dan een e-mail naar 
info@dorpsplatformholtum.nl. 



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

WERKGROEP
VEILIGHEID
Bezig met ….
De wijkagent wordt gevraagd om een ‘’lezing” te 
geven aan mensen uit Holtum. Wie is onze wijk-
agent? Wat kunnen wij als inwoners van haar 
verwachten? Wat zijn de taken? Hoe kunnen we 
haar benaderen en waarvoor? 
 
Bezig met …
Is er behoefte aan een preventieteam binnen 
het Holtumse? Willen mensen in groepjes van 
3 of 4 personen met of zonder hond structureel 
door Holtum wandelen in het kader van buurt-
preventie? Velen inwoners ‘’wandelen’’ sowieso 
al door het dorp. Met name op feestdagen is de 
kans op inbraak groot. Denk aan de kerstdagen, 
carnaval, zomervakantie, kermis.
Aanmelden (is nog niet meteen definitieve deel-
name, we willen inventariseren) kan via de ge-
gevens onderaan dit bericht.

Installeer …
De BuitenBeter app. Deze is gratis de downlo-
aden. 
Opgeblazen vuilnisbakken, verbrande speel-
plaatsen, kapotte bushokjes en beschadigde ver-
keersborden… schade voor en door vuurwerk 
levert ieder jaar lastige of zelfs gevaarlijke situ-
aties op. Via de gratis BuitenBeter app kunnen 
bewoners schade door vuurwerk melden bij de 
gemeente. Iedereen met een smartphone kan zo 
via de BuitenBeter app bijdragen aan het letter-
lijk in beeld brengen van vuurwerkschade rond 
de jaarwisseling. Maar ook meldingen door het 
jaar heen worden uiteraard in behandeling ge-
nomen. Denk aan een kapot bushokje of een ka-
potte lantaarnpaal.  Een melding via BuitenBe-
ter wordt automatisch met foto en GPS-locatie 
naar het meldpunt van de betreffende gemeente 
gestuurd. De gemeente heeft hiermee het totaal-
beeld direct in huis en kan snel tot actie over-
gaan. In de meeste gevallen kan aan de hand van 
de foto direct afgeleid worden welke reparatie-
werkzaamheden er nodig zijn. Dit scheelt niet 
alleen een hoop tijd voor de gemeente, maar be-
woners ondervinden hierdoor ook minder lang 
overlast van het gemelde probleem. Met elkaar 
kunnen we op deze manier bijdragen om schade 
en overlast in de openbare ruimte als gevolg van 
vuurwerkschade en - vandalisme zoveel moge-
lijk te beperken.

Bezig met …
Verkeershinder: het te hard rijden op met name 
Verloren van Themaatweg; Gouverneur G. 
Ruijs. de Beerenbroucklaan, alsook de sluipwe-
gen Kloosterstraat en Grote Dries. Maar ook het 
velen vrachtverkeer dat toch nog steeds gebruikt 
maakt van de binnenwegen rondom ons dorp 
maakt ons als dorpsbewoners boos. Vracht-
wagenchauffeurs rijden hard, zitten op de tele-
foon en letten niet op bij rotondes. Verder heeft 
rechts voorrang, dat weten we. 
Werkgroep veiligheid heeft de handen in een 
geslagen met het Dorpsplatform.
Ook is er aandacht voor:

• Maaseikerweg – richting pukkel –     
straatje heeft voorrang
• Kloosterstraat – richting Martinusstraat – 
straatje begraafplaats heeft voorrang
• Grote Dries – straat kapelletje – straatje is auto 
vrij…. 

Voor meer informatie of een reactie kunt u mai-
len naar info@dorpsplatformholtum.nl 

AGENDA HEEL HOLTUM 
WANDELT (MAART, APRIL 
EN MEI)
Voor de komende drie maanden staan de volgende 
wandelingen gepland:

• Op dinsdag 26 maart vertrekken we om 13.00 
uur vanaf de Holtummermarkt en lopen we de 
route: Kasteel Limbricht
• Op dinsdag 9 april vertrekken we om 13.30 uur 
vanaf de Holtummermarkt en lopen we de 
route: Kamerhof
• Op dinsdag 23 april vertrekken we om 13.30 uur 
vanaf de Holtummermarkt en lopen we de 
route: Limbrichterbos
• Op dinsdag 7 mei vertrekken we om 13.30 uur 
vanaf de Holtummermarkt en lopen we de 
route: Nieuwstadt 
• Op dinsdag 21 mei vertrekken we om 13.30 uur 
vanaf de Holtummermarkt en lopen we de 
route: Trierveld

Op donderdag 4 april is er een extra wandeling in 
Schinveld, we vertrekken dan om 13.00 uur vanaf 
de Holtummermarkt  met de auto, deze wande-
ling zal circa 12 km zijn. Tip: neem iets te eten en/
of te drinken mee.

Op donderdag 18 april is er eveneens een extra 
wandeling deze keer in Montfort, ook dan ver-
trekken we om 13.00 uur vanaf de Holtummer-
markt met de auto, deze wandeling is circa 11 km. 
Tip: neem iets te eten en/of te drinken mee. 

Momenteel is de organisatie aan het bekijken of 
er ook korte routes, in een lager tempo, voor de 
minder geoefende wandelaar georganiseerd kun-
nen worden. Zodra hierover iets te melden is la-
ten we jullie dat weten.  Mocht je interesse hebben 
om hierover mee te denken stuur dan een mail 
naar heelholtumwandelt@gmail.com

FACEBOOK 
CV DE KATERS
Wilt u nog nagenieten van de Houtemse vas-
telaovend? Breng dan een bezoekje aan de 
Facebookpagina van CV de Katers. Op deze 
Facebookpagina zie je van vrijwel alle vastela-
ovesactiviteiten leuke foto’s en filmpjes. Alaaf, 
CV de Katers. 

Wilt u (bijna) dagelijks op de hoogte blijven van de leuk-
ste weetjes, de tofste initiatieven en de interessante 

evenementen? Volg ons dan op Facebook!: 
Holtum.nu


