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In maart 2019 is het nieuwe kernoverleg opgericht. Geen clubje van voornamelijk grijze heren. Maar een echte 
beweging van bewoners van alle leeftijden en geslachten met maar één doel: behouden wat al goed is, 
aanpakken wat beter kan. Niemand wordt uitgesloten en je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin steekt. In deze 
folder staat wat we de afgelopen maanden allemaal hebben gedaan en waar we mee bezig zijn. Ook ondanks 
corona. Zie het als een verantwoording naar u, als bewoner van de kern Sibbe- IJzeren. 
Denkt u na het lezen van deze folder: “ik zou best ook iets willen bijdragen aan de projecten van het 
kernoverleg”, stuur dan een mail met uw gegevens en de projecten/thema’s waarvoor u zich wilt inzetten, dan 
nemen we snel contact op. Ons mailadres is: bestuur@kernoverlegsibbe-ijzeren.nl 
 

 
Vlnr: Fred Bastings, Hayke Steijns (bestuurslid), Roel Schurgers, Arjan Souren, Evelien Heuts (voorzitter),  
Pedro Moonen (secretaris), Cleo Janssen (penningmeester), Sjef Hoenjet, Nelly vd Ven, Ruud Collin (geen lid meer). 
Martine Bastings (staat niet op foto).                  

 
 
Wat hebben we bereikt: 
Organisatie 75 jaar bevrijding                               Paaltjes stoep Sibberkerkstraat 

 

 
75 jaar bevrijding was een geslaagde activiteit,                        Voor de veiligheid en op verzoek van diverse bewoners   
waaraan Kernoverleg haar medewerking heeft           zijn enkele paaltjes op de stoep geplaatst.  
verleend. 

 
Snoeien boom naast St. Rosaden 
Door het snoeien van deze boom kan de traditie van de St.Rosa den voortgezet worden. 

Onderhoud aan straatwerk in Sibbe en IJzeren 
Op aanwijs en verzoek Kernoverleg is de gemeente gestart met het noodzakelijke onderhoud aan de bestratingen. 
Heeft u nog opmerkingen dan kun u die via de App “Mijn Valkenburg” melden aan de gemeente. 

Bloemen kapel IJzeren 
Jarenlang heeft de buurtvereniging zelf de bloemen geleverd. Sinds dit jaar doet de gemeente dat. 
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Verwijzingsbordjes IJzeren Teruggeplaatst  
Het voormalige kernoverleg heeft ervoor gezorgd dat hier bordjes mogen komen, die door …. Steijns zijn gemaakt en geplaatst. In 2019 
heeft gemeente deze bordjes verwijderd. Op verzoek kernoverleg zijn deze weer teruggeplaatst  

Borden doodlopend Beckerswei en mergelstoel 
De vele melding van bewoners zijn besproken met gemeente en door gemeente zijn de borden geplaatst.  
Behoud stroomhuisje Dorpsstraat  
Enexis, de eigenaar van het huisje, gaf aan dat het huisje gesloopt zou gaan worden. Wij hebben een oproep gedaan in Sibbe en IJzeren. 
Uiteindelijk is het huisje gekocht door Pierre Weusten die het graag wil behouden. 

Langere openingstijden en nieuwe bankjes speeltuin Beckerswei  
De openingstijden zijn verruimd zodat de kinderen hier vaker kunnen spelen. Tevens zijn op verzoek kernoverleg nieuwe bankjes geplaatst. 

Aanwezigheid BOA’s en spreekuur 
Diverse bewoners klaagden over te weinig aanwezigheid BOA’s in het dorp. Op verzoek kernoverleg zijn de BOA’s nu vaker 
in het dorp en is er een maandelijks inloop spreekuur georganiseerd zodat iedereen persoonlijk zijn klacht bij de BOA kan 
neerleggen.  

 
 
Waar zijn we me bezig: 
 

Natuurspeeltuin en voedselbos/ 
openstellen grasveld school  
We willen de kinderen graag een 
mogelijkheid geven om ook na 
schooltijd een balletje te trappen en te 
kunnen spelen en daar meteen iets 
leerzaams aan toe voegen. Het grasveld 
en bosschage bij de school is daarvoor 
een ideale locatie. Samen met de school 
en gemeente hebben we een plan 
opgesteld voor een voedselbos en 
natuurspeeltuin. Zodra alles formeel 
geregeld is, kunnen we aan de slag. Dit 
is een initiatief van en voor iedereen in 
onze kern. Alle hulp is welkom. 

 
 
 

 
Kerst den kapel IJzeren  
Jarenlang heeft de buurtvereniging hier zelf een den geplaatst. Sinds dit jaar gaat de gemeente in IJzeren ook een den plaatsen. 

Minibib IJzeren  
In IJzeren komt een mini-bib in de Kruisstraat. Na de corona-perikelen wordt dit opgepakt. 

AED IJzeren  
Hoewel de huidige AED’s dekkend zijn voor IJzeren ( er hangt er een in Scheulder én bij de blokhut in Sibbe), maakt het kernoverleg zich 
toch sterk om ook in IJzeren een openbare AED te hangen. I.o.m. hart voor Valkenburg wordt een demonstratie georganiseerd, waar ook 
gecollecteerd zal worden voor de financiering van de AED. 

Kruising Kenkersweg verbeteren/veiliger maken  
Kernoverleg is in overleg met gemeente om deze kruising verkeerstechnisch veiliger te maken. 

Schoolzone duidelijk aangeven  
De snelheid rondom de school moet omlaag voor de veiligheid van de kinderen. Kernoverleg stelt samen met gemeente een ontwerp op 
om de schoolzone beter zichtbaar te maken.  

Verharden bermen Margraterweg  
Naast de weg ontstaan vaak diepe rijsporen die gevaarlijk zijn op deze onverlichte en smalle weg. Wij hebben het verzoek aan de gemeente 
gedaan om de bermen te verharden met een grasbetontegel met een deugdelijke kantopsluiting.  

Verwijzing parkeerplaats kerkhof  
De parkeerplaats bij de blokhut beter aangeven, zodat de parkeerdruk in de Sibberkerkstraat iets minder wordt. 

Extra verlichting en verharding onder bankje Pleintje Burg. Wijnandsstraat  
Op verzoek kernoverleg gaat gemeente een extra lichtmast plaatsen en wordt onder het bankje bestrating aangebracht. 

Verbeteren verlichting ( donkere plaatsen en hinderlijke masten)  
Gemeente geeft op verzoek kernoverleg de opdracht aan een buro om donkere plekken te verlichten en om hinderlijke lichtmasten, indien 
mogelijk, te verplaatsen. Een overzicht ( vanuit de enquete) is aan de gemeente overhandigd. 
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Gemeentelijk advies 1 richtingsverkeer ( mobiliteitsvisie)  
Enkele bewoners hebben via de enquete aangegeven 1-richtingsverkeer te willen instellen, maar er zijn ook mensen die aangeven geen 1 
richtingsverkeer te willen. Wij hebben de gemeente om advies gevraagd. Dit advies willen we graag delen met de inwoners en hiermee het 
gesprek aangaan. 

Glasvezel netwerk  
Traag internet, slechte verbinding: dat zijn veelgehoorde opmerkingen. In onze kern ligt nog geen glasvezel ( in Valkenburg, Berg en Terblijt 
en Vilt wel). Glasvezel biedt veel meer mogelijkheden en zekerheid dan het huidige netwerk. Alleen bij voldoende animo zal de gemeente 
dit gaan oppakken. Aan u het verzoek om het enquêteformulier in te vullen. 

 
Behoud/ herstel mergelwanden                                               Oude Grenspaal ijzeren beter  

                                                       zichtbaar maken  
Sibbe is een mergeldorp en dat                         Deze grenspaal staat in IJzeren 
mag ook zichtbaar zijn. Vaak zijn                                              en dateert 1898. Vroeger behoorde 
mergelwanden niet meer zichtbaar               IJzeren tot de gemeente Wijlre. Wij 
of verwaarloosd. Hayke en Arjan                   willen dit duidelijker zichtbaar  
alles in kaart brengen met als doel                maken. 
om van Sibbe weer een echt  
mergeldorp te maken. 

 
 

 
 
Wensen/verzoeken: 
Inrichting onderste deel Sibberkerkstraat                            Reconstructie Dorpsstraat  
(icm rioolreconstructie 2021/2022) 

 
De Sibberkerkstraat heeft 2 verschillende     De inrichting en technische                                                       
Inrichtingen. Dat willen we gelijktrekken, staat is erg verouderd en  
waardoor ook meteen de snelheid wordt          plaatselijk slecht. Wij heb- 
aangepakt. In 2021/2022 gaat de                        ben een verzoek voor  
Gemeente hier een rioolreconstructie               reconstructie ingediend. 
Uitvoeren. Wij willen graag meeliften.               

 
 

 
Reconstructie Kapelstraat                                                Veilige loopstrook tussen Sibbe en IJzeren 

De inrichting en technische staat is     Alle kinderen van IJzeren moeten                                                 
Erg verouderd en plaatselijk slecht.       Dagelijks over een (te) smalle “stoep” 
Wij hebben een verzoek voor                 naar school en weer terug. Wij hebben  
reconstructie ingediend.                          De gemeente gevraagd voor een veilige 
                                                                      schoolverbinding. 

 
 

 
 
Bloembakken, extra pp en overlast bomen Beckerswei 

Samen met de inwoners blijven wij aankloppen bij 
de gemeente om aandacht te geven aan de gemaakte 
opmerkingen.  
Diverse verzakkingen worden door de gemeente opgepakt. 

 
 
Sluipverkeer Bergstraat en Dorpsstraat 
Wij hebben de gemeente om advies gevraagd. Zie onze website. 

Groot onderhoud asfalt ( o.a. Kruispunt IJzeren en Dorpsstraat) 
Wij hebben de gemeente aangegeven dat er plaatselijk een aantal zeer slechte asfaltwegen zijn in onze kern. Wij blijven dit onder de 
aandacht houden. De gemeente heeft aangegeven dat er volgend jaar meer geld beschikbaar komt voor asfaltonderhoud. 

Waterplas Margraterweg 
Na een regenbui blijft hier water staan op de weg. Wij hebben de gemeente gevraagd dit op te lossen. 
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Kerstversieringen sibbe en ijzeren 
Dit is een gedachtengang binnen het kernoverleg die nog niet verder is uitgewerkt. Iedereen die hier ideeën over heeft en/of hieraan kan 
bijdragen kan zich bij ons melden. 

Veilige fietsroute ijzeren-Margraten (Margraterweg ) en sibbe-Margraten ( Kenkersweg)  
Voor de schooljeugd en kinderen die van en naar onze buurdorpen moeten gaan om te kunnen sporten, vragen wij de gemeente om deze 
fietsverbindingen veilig(er) te maken. 

Jeu de Boulesbaan Sibbe 
Is er behoefte aan een jeu de boulesbaan? Dit komt in onze buurdorpen steeds meer in trek en is een leuke activiteit/bezigheid en 
ontmoetingsplek voor met name de oudere mensen in het dorp.  

 

Ondanks ons kort bestaan hebben we al aardig wat dingen bereikt en staat de kern Sibbe-IJzeren 

weer op de radar van de gemeente. We hebben nog genoeg ideeën en initiatieven die we willen 

realiseren en kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken. 

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.kernoverlegsibbe-ijzeren.nl 

Aanmelden voor een werkgroep kan via ons mailadres: bestuur@kernoverlegsibbe-ijzeren.nl 

 

U vriendelijk groetend, 

 

Kernoverleg Sibbe - IJzeren 

http://www.kernoverlegsibbe-ijzeren.nl/
mailto:bestuur@kernoverlegsibbe-ijzeren.nl

