Notulen Overleg WPF Geleen-Zuid & de Kluis maandag 10 oktober 2016
Aanwezig; Hajer Harzi, Erik Salden, Jeroen Schoonen, Elliott Lataster, Rinie Vaessen, Annette
Diederen, Paul Verjans, Jos Faarts, Piet Besselink, Jack Jacobs, Jo Quadvlieg, Jo Kleijn, Michel Penris,
Ronald Otten en Jacqueline Goertz.
Afgemeld; Ton Wolters, Ton Cuijpers, Sylvia Bax, Inge Buijs, Ben Ketelslegers, Angelique Fredrix.
Ronald Otten, onze voorzitter, opent de vergadering.
1. Notulen vorig Klein Overleg
-De fietsactie in de Zuidhof was een succes. Met de wijkagent en buurtpreventieleden zijn 40-60
mensen aangesproken en 2 mensen bekeurd. Er komt nog een vervolg.
-Drugsbeleid rondom koffieshops in centrum en op stationsplein loopt goed. De scene verspreidt zich
in de stad en verplaatst zich tot nu toe op 36 locaties waar wijkagenten regelmatig surveilleren.
Overlast is tot een minimum gedaald.
-Het nieuwe logo van het WPF wordt gelijk met de start van de nieuwe website in gebruik genomen.
-Ronald geeft aan dat er opnieuw contact is met 2 leraren van GHC over het ontwerp van het Barbara
monument. Er worden binnen korte termijn goede afspraken verwacht.
2.Post nvt
3.Mededelingen
Marjan Konings is, kort na de mededeling dat ze zou stoppen met haar functie binnen het WPF, vrij
plotseling overleden en namens de leden en het bestuur van het WPF is een condoleance
overgebracht aan haar familie.
4. Evaluatie Jaarmarkt 2016
Een geslaagde dag met vele positieve reacties. De inzet van een aantal jongeren van VKG werkte
goed. Helaas was het terras en podiumgedeelte ondermaats en dat moeten we volgende keer anders
aanpakken. Er was een inbreng van Amusant maar een soepele overgang was er niet. We willen
kijken of we meer samenwerking met Amusant op korte termijn kunnen gaan opzetten. Financieel
zijn we net uit de kosten gekomen. Het Wiekhoes was echter niet netjes opgeruimd en ook een
varkensrug in het gras moet nog worden teruggelegd.
5. Inzet leden WPF/werkgroepen
Het is een kleine groep kartrekkers die nu de activiteiten rondom het WPF organiseren en uitvoeren.
We denken echter wel dat meer mensen bereid zijn te willen helpen als het voor hen duidelijk is dat
de verplichtingen niet te groot en/of te uitgebreid zijn. Wij, als bestuur, willen de lijst met
werkgroepen/aandachtsgebieden nog eens rondsturen waarbij iedereen kan aangeven waar men
mee wil werken, denken of aansturen. Zie bijgaand in deze mail.

6. Besteding van geste Sabic
We hebben, als bestuur, gemeend het geld te willen besteden aan een duurzaam project voor
bewoners van onze wijk, wat met ontspanning/ beweging te maken heeft. Er heeft een orienterend
gesprek met Laco plaatsgevonden, maar misschien dat er ook andere mogelijkheden zijn om een
terugkomend event te organiseren waar jong en oud bij betrokken is. De organisatie “Explore” werd
ook genoemd. Er is al eens eerder gesproken hierover en Ozodoeikmee, Samen zuid Samen doen,
en/of andere partners kunnen mogelijk meehelpen om (basisschool) kinderen en opa’s en oma’s
(ouderen) structureel bij elkaar te brengen. Vanuit de scholen zou er zeker bereidheid zijn om dit
onder schooltijd te doen aangezien dit past in het leerprogramma van opgroeiende kinderen.
We zoeken nog medepartners om dit project te bedenken en op te zetten.
7 Kascontrole
De afrekening zit in afrondende fase en de commissie zal binnenkort voor de laatste puntjes op de i
bij elkaar komen.
8. Samenwerking met Ozodoeikmee
Dit agendapunt schuift door naar het volgend overleg omdat betrokkenen niet aanwezig zijn.
9. Rondvraag
-Het volgend klein overleg op woensdag 7 december zal een thema- avond over veiligheid zijn. Deze
avond is ook voor bewoners toegankelijk. Op 15 november as. is er nog een Groot overleg WPF.
-Jack Jacobs van Wonen Limburg vraagt of er vanuit het WPF enige invloed mogelijk is voor meer
blauw op straat en meer aandacht voor veiligheid. Eric Salden vertelt dat dit een landelijke bepaling
is en dat de komende jaren behoorlijk zal worden bezuinigd. Binnen 3 jaar gaan er 6 wijkagenten
binnen Geleen-Sittard weg, maar er komen ook meer BOA’s bij.
-Jo Quadvlieg vertelt dat de Evangelische gemeente verhuist naar het Rode Kruis gebouw op de
Kinkenweg in Oud Geleen.
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De vergaderdata 2017 Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis zijn vastgelegd.
Tijdstip 20.00 uur
Locatie Wiekhoes
Klein Overleg
Maandag 23 januari
Woensdag 8 maart
Donderdag 8 juni
Maandag 9 oktober
Woensdag 6 december
Groot overleg
Dinsdag 18 april
Dinsdag 14 november

