Notulen Groot Overleg Dinsdag 10 november 2015
Aanwezig; Serena Offermans, Jo Quadvlieg, Ben Ketelslagers, Koen Lambrix, Jos Faarts, Paul Verjans,
Hajer Harzi, Abdoulah Laqoucg, Ingrid Hupkens, Irene Timmermans, Ton Wolters, Piet Besselink,
Marjan Konings, Arno Gorissen, Rinie Vaessen, Geoffrey Maessen, Marlies Caanen, Inge Buijs, Peter
Kroll, Erik Salden, Odil Kreuwers, Brenda Seeger, Jo Kleijn, Michel Penris, Ronald Otten, Jacqueline
Goertz. Afmelding; Wim Smeets, Bert Kamphuis, Marcel Mastenbroek, Rene Roumans, Angelique
Fredrix, Eugene Lebon.
1. Opening
Ronald Otten opent de vergadering, verwelkomt Arno Gorissen onze wijkcoördinator, en geeft aan
dat Bert Kamphuis en Eugene Lebon niet aanwezig kunnen zijn maar dat er wel een vooroverleg is
geweest en dat Arno het verder zal toelichten. Er volgt een klein voorstelrondje omdat er vele
nieuwe gezichten zijn. Ben Ketelslagers dient een agendapunt in betreffende zijn functie als
parochie-coordinator en plaatscoordinator HIP. Hajer heeft vraag/ onrust ivm brand Chemelot.
2.Notulen vorig Groot Overleg 21 april 2015
Er zijn geen opmerkingen over deze notulen en deze worden vastgelegd.
3.Post in/uit
Jacqueline geeft aan mail die binnenkomt meteen aan de betreffende personen door te sturen.
Michel vertelt dat hij bij een bijeenkomst van de gemeente Sittard/ Geleen is geweest over het
accommodatie-beleid in onze gemeente. De informatie was laat bekend en er is deze week nog tijd
om hier als WPF op te reageren. Voor diegenen die erover mee willen praten/denken vraagt Michel
na de vergadering even samen te komen voor verdere afspraken.
4. Sinterklaas 2015
Serena Offermans (Ozo doe ik mee) in samenwerking met Zuidhof; Sinterklaasintocht vanaf de
Zuidhof, zaterdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur. In het Plenkhoes is er Sinterklaasfeest met
een DJ. Er is een kleurplatenwedstrijd met prijzen; alle basisscholen in onze buurt krijgen deze
kleurplaten en de posters. Serena regelt nog posters voor de hoogbouwcommissie.
5. Gemeentelijke mededelingen
Arno Gorissen geeft aan dat deze punten vandaag op de agenda staan. Er is vooraf overleg geweest
met Bert Kamphuis en Eugene Lebon.
6. Voorbereiding Stadsdeelplannen 2016
Er zijn, jammer genoeg, geen nieuwe voorstellen geopperd, maar daarbij moet gezegd worden dat er
al veel zaken zijn gerealiseerd of op de rol staan.
7. Stand van zaken Gebiedsvisie Geleen-Zuid

Arno Gorissen vertelt dat de plannen zijn gepresenteerd, er is inzage geweest, overleg met Zo
Wonen, en iedereen is gehoord. De bal ligt nu bij de gemeenteraad en het voorstel staat op de
agenda van 14 december as. Hajer Harzi van Platform Allochtonen geeft aan dat zij een zienswijze
hebben ingeleverd en dat ze daar nog geen ontvangstbewijs van hebben ontvangen. Hajer gaat
informeren bij de betreffende gemeentefunctionaris.
8. Evaluatie Veiligheidsplein markt Geleen en veiligheidsbijeenkomsten Sittard-Geleen
Het veiligheidsplein op de markt Geleen was volgens Peter Kroll en Erik Salden heel positief. Er zijn
veel mensen op afgekomen ondanks het slechte weer en het minder goed gekozen tijdstip
(woensdagmorgen). Er zijn ook aanmeldingen voor burgernet binnengekomen.
Arno geeft aan dat de veiligheidsbijeenkomst in het Plenkhoes de beste opkomst had van de regio.
Rinie en Marjan van de Hoogbouwcommissie vinden het jammer dat er zo weinig bewoners van de
flats aanwezig waren. Het verslag van deze bijeenkomst is binnengekomen en bij deze meegestuurd.
9. Status aanbesteding Kummenaedestraat/Kluis
Arno Gorissen vertelt dat de riolen vanaf het centrum via de Kummenaedestraat en Kluis t/m de
rotonde moeten worden vervangen. Ook in de Kanariestraat worden de riolen aangepakt en op de
parkeerplaats van Glanerbrook en in Beekhovenstraat komen grote waterbassins. Het is een
megaklus en de aannemers hebben nog 10 dagen de tijd om offerte met plan van aanpak in te
dienen. Vooral dat laatste kan doorslaggevend zijn omdat buurtbewoners, scholen, bus en andere
diensten zomin mogelijk last moeten hebben van deze klus die zeker een jaar gaat duren. Er is nauw
overleg met buurtbewoners.
10. Invulling braakliggend terrein Aidaflat
Oorspronkelijk is de vraag voor ideeën voor dit terrein vanuit Woonpunt gekomen. Hajer heeft vanuit
platform Allochtonen het idee om een deel van de grond te gebruiken voor een moestuin voor
mensen uit de wijk. Ze heeft destijds een goed gesprek gehad met de gemeente en Woonpunt maar
door ziekte heeft ze dit traject niet kunnen voortzetten. Nu is het moment om het weer op te
pakken. Serena Offermans van Ozo doe ik mee, wil ook graag meedenken. Jo Kleijn stelt voor om
afspraak te maken voor verdere uitwerking. Hij geeft ook nog eens aan dat het belangrijk is om de
omwonenden bij het plan te betrekken.
11.Trottoir/ voetpad Biesenweg
Arno Gorissen licht toe dat er een goed verhard natuurpad/voetpad komt achter de bomen van de
Biesenweg ( bomen blijven dus staan). Er komt een buiging voor en achter de spoorweg, voor de
fietsers worden de lijnen op de weg doorgetrokken. Er moet nog overleg komen met Agrarius maar
de verwachting is dat het plan in de loop van 2016 gerealiseerd wordt. Er zijn ook voornemens om
fietsroutes/ Mijnspoor door te trekken.
12. Speelweide Benelux-veld
Michel zegt dat er een verzoek van bewoners (bijlage) is binnengekomen om van het veldje bij
Bunderhof een speelweide te maken. Er wordt echter vanaf verschillende kanten aangegeven dat er
in de buurt meerdere speelmogelijkheden zijn. Arno legt uit dat een buurtoriëntatie zinvol is want er
zijn inderdaad al gelijksoortige voorzieningen in dit gebied, naast een hoog vergrijzingspercentage. Er
zijn ook al veel afvalbakken in de buurt geplaatst voor het weggooien van hondenpoep. Ronald geeft
aan dat dit verzoek op de agenda blijft staan en dat hij in samenwerking met de voorzitter van de
buurtvereniging contact opneemt met de initiatiefnemer(s) van dit verzoek. Ingrid Hupkens voegt toe

dat de speelplaats van de Reuzepas voor de kinderen uit de buurt wordt opengesteld tot in de vroege
avond; deze melding komt nog in het wijkblaadje.
Verder is er een voorstel om speeltoestellen en ook andere voorzieningen van de wijk op de site van
het WPF te zetten; dit wordt voorgelegd aan de webmaster. Jo Kleijn vertelt dat er aan de overkant
van de Bunderhof een trottoir in zeer slechte staat is, ondanks een recente opknapbeurt.
13.Wijkkrant nieuwe stijl
De wijkkrant heeft een nieuwe opzet en gaat er mooi uit zien, in full color. We missen nog inbreng
van de basisscholen maar dit kan nog tot aanstaande vrijdag. Ronald gaat, samen met Jacqueline,
ervoor zorgen dat de deadline datum voor inbreng van copij bij iedereen in het vervolg op tijd
bekend is.
14. Buurtpreventie/ Een dag niet
In samenwerking met de politie, gemeente en buurtpreventieteams wordt er op vrijdag de 13e as.
groots gesurveilleerd door onze wijken om buurtpreventie te promoten en ervoor te zorgen dat er in
ieder geval op die dag nergens ingebroken wordt. Mensen kunnen nog meelopen, er zijn hesjes
genoeg. Briefing en start vanaf 19 uur vanuit Amusant.
15. Monument Barbara/St. Jan
Ton Wolters licht ons in over de stand van zaken inzake het ontwerp voor het monument Barbara
/St. Jan dat waarschijnlijk bij de vijver bij Glana/ 3 musketiers geplaatst gaat worden. Het komt in
ieder geval op een centrale plek en het moet een ontmoetingsplek worden. Er zijn ontwerpschetsen
gemaakt, het is nu wachten op bestektekeningen en verdere stappen in samenwerking met de
technische afdeling/MBO van het Graaf Huyn College. Bert Kamphuis heeft toegezegd garant te staan
met additionele subsidie, mocht dit nodig zijn.
16. Parochiecoördinator Ben Ketelslagers en project HIP
Ben Ketelslager geeft aan dat hij parochiecoördinator is van onze wijk/parochie en aanspreekpunt in
deze. Daarnaast is hij plaats-coördinator van het project HIP. Hulp In Praktijk is een landelijk kerkelijk
project waarbij mensen met weinig middelen en mogelijkheden laagdrempelig hulp kunnen vragen
voor kleine kortdurende hulpvragen ( meegaan naar dokter, heg snoeien), waarbij ze geen geld of tijd
voor administratieve rompslomp kwijt zijn. Er is een helpdesk voor aanmelding tel. (046) 4262727, er
werken zo’n 60 vrijwilligers in de gemeente Sittard/Geleen. Komende zondag is er van 14-16 uur in
de Ontmoetingskerk op het Emmaplein een inlichtingsbijeenkomst over HIP. Serena Offermans ziet
overlap van werkzaamheden en gaat met Ben afspraken maken over mogelijke samenwerking.
17. Brand/incidenten Chemelot afgelopen maanden
Hajer Harzi heeft van verontruste burgers na het zoveelste incident bij Chemelot de vraag gekregen
waarom de direct omwonenden geen gasmaskers en/of noodpakket ter beschikking hebben. Het is
bekend dat het een en ander geregeld is als er opgeschaald wordt volgens het rampenplan maar
Arno Gorissen koppelt dit terug bij evaluatie binnen de gemeente.
18. Rondvraag
Brenda Seeger vraagt waar ze met vragen voor het WPF terecht kan; secretaris@geleenzuid.nl
Inge Buijs is blij dat ze kan aankondigen dat vanaf 1 december as. de poorten van de Zuidhof gaan
sluiten. Na sluitingstijd Plus gaan er 2 poorten dicht en rond 22.00 uur gaat de 3de poort ook dicht.
Op woensdag 16 december is het volgend Klein Overleg, 20.00 uur in het Wiekhoes.

