
 

  

De afgelopen 50 jaar is Sittard in razend tempo volgebouwd met 

woonwijken en industriegebieden. in het begin van de jaren negentig 

was een groot deel van het prachtige hellingenlandschap voor altijd 

vernield.  

Menig Sittardenaar treurt nu nog over het verdwenen stadhuis op de 

markt, maar over het verdwijnen van een veel ouder Sittards 

monument, De Kollenberg, hoorde men nauwelijks iemand. Daaraan 

kwam een eind toen begin 1995 de Stichting Behoud Kollenberg werd 

opgericht. De Stichting Behoud Kollenberg zet zich in voor het behoud 

van dit unieke stuk natuurlandschap in de Gemeente Sittard-Geleen, 

genaamd De Kollenberg.  

Wij zetten ons nog steeds in voor het behoud van Kollenberg. Welvaart 

en welzijn zijn mede afhankelijk van een gezond leefklimaat. Samen 

met u staan wij op de bres voor het behoud van een prachtig en uniek 

stukje natuur: een oase van rust aan de rand van onze mooie, maar 

ook jachtige stad. 

Sinds voorjaar 2022 groeit het aantal volgers op facebook in een 

razend tempo. Het doet ons deugd dat onze facebook pagina op dit 

moment meer dan 500 leden heeft, 509 om precies te zijn. Bedankt 

voor jullie steun, vertrouwen en vooral jullie interesse in onze stichting.  

In onze eerste nieuwsbrief van 2022, leest u over de rol van SBK met 

betrekking tot Watersley, de omgevingsvisie 2022 van gemeente 

Sittard-Geleen, onze acties in de nabije toekomst en hoe u ons kunt 

steunen.  
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Kollenberg… 

 

"Lente me 

Zomer me 

September me 

En winter me 

Want ik heb je  

Onophoudelijk lief" 

 

Toon Hermans 

 

Het is nog steeds de 

broedseizoen op de 

Kollenberg tot medio juli. 

Denkt u eraan om uw hond 

aan de lijn te houden?   

 

Winnares van SBK  facebook 

quiz van 22 april is bekend. Wij 

nemen binnenkort contact op met 

de geluksvogel. Houd onze 

facebook pagina in de gaten voor 

meer acties en nieuws.   

 

https://www.facebook.com/behoudkollenberg
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Provinciaal toezicht op het terrein Watersley, op de Kollenberg De nieuwe commerciële 

ontwikkelingen op het terrein Watersley kunnen positief uitpakken mits men zich houdt aan 

de geldende wet- en 

regelgeving. Om de natuur 

een stem te geven monitoren 

wij de ontwikkelingen 

regelmatig en signaleren 

situaties die door het 

ontplooien van activiteiten 

mogelijk conflicteren met de 

status van goudgroen 

natuurgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wilt u meer weten over hetgeen 

SBK in samenwerking met IVN 

doet met betrekking tot het 

terrein Watersley, lees het op 

onze website.  

 

En vooral, voelt u zich vrij om uw 

zorgen en uw ideeën te delen 

over de laatste ontwikkelingen 

en neem contact met ons op. 

Een van onze bestuursleden, 

Pierre Wijnen is gestopt als 

bestuurslid bij SBK. Voor zijn 

gedrevenheid en jarenlange 

inzet voor de Sittardse 

samenleving in het algemeen 

en de Kollenberg in het 

bijzonder is Pierre benoemd 

tot erelid van de Stichting 

Behoud Kollenberg. 

 

Zaterdag 16 juli organiseren wij een zwerfafval opruimactie op de Kollenberg. Wij hebben 

enthousiaste en natuurliefhebbende vrijwilligers nodig voor deze gezellige actie. Na afloop staat er 

een kop koffie, thee en iets lekkers voor u klaar.   

 

Wilt u uw interesse kenbaar maken? Dat kunt u doen via deze link. 

https://behoudkollenberg.nl/nieuws/8/watersley-vergadering-provinciale-staten-8-april-2022
https://behoudkollenberg.nl/nieuws/8/watersley-vergadering-provinciale-staten-8-april-2022
https://behoudkollenberg.nl/contact
https://behoudkollenberg.nl/over-ons
https://behoudkollenberg.nl/over-ons
https://behoudkollenberg.nl/nieuws/10/opruimactie-sbk-16-juli-2022
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In 2023 gaat landelijk de Omgevingswet in. Dit is een nieuwe wet die een groot deel van 

de wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water vervangt. De 

Omgevingswet stelt de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruikers centraal: de 

inwoners en initiatiefnemers. 

Gemeente Sittard-Geleen is aan de slag gegaan met de Omgevingsvisie 2022. Binnen de 

omgevingsvisie worden kaders ontwikkeld voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied 

van woningbouw, de omgang met natuur, landbouw en industriële activiteiten en andere 

ruimtelijke thema’s die binnen het handelingsperspectief van de gemeente vallen.  

De meedenksessies voor zowel de professionals als de inwoners hebben plaatsgevonden. 

  

 

Heeft u vragen over de omgevingswet?  Of wilt u met ons van gedachten wisselen? Of 

heeft u vragen over de visie van SBK? Neem contact met ons op. 

 

WAT KUNT U 

DOEN VOOR 

HET 

BEHOUDEN 

VAN UW 

KOLLENBERG 

• Geïnteresseerd in Stichting Behoud Kollenberg? Like 

onze facebook pagina. Lees onze website. Schrijf in voor 

onze nieuwsbrief. 

• Word actief. Denk mee.  Schrijf naar ons. 

• Word actief. Doe mee. Neem deel aan de zwerfafval 

opruimactie. Wij zoeken mensen voor het onderhoud van 

het natuurgebied en enthousiaste leden voor educatieve 

activiteiten. Maak je interesse kenbaar! 

• Steun ons. Doneer mee. Onze bankrekeningnummer: 

NL67INGB0007236372 

 

https://behoudkollenberg.nl/contact
https://www.facebook.com/behoudkollenberg
https://behoudkollenberg.nl/
mailto:https://behoudkollenberg.nl/wat-kan-ik-doen
mailto:https://behoudkollenberg.nl/wat-kan-ik-doen
https://behoudkollenberg.nl/contact
https://behoudkollenberg.nl/contact
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