
NOTULEN VERGADERING WIJKPLATFORM 11-03-2015 

1.Opening door de voorzitter 

Ronald Otten opent de vergadering. Deze vergadering was oorspronkelijk bedoeld als thema-
vergadering maar aangezien er geen thema’s zijn aangevoerd door de leden of partners van het 
Wijkplatform wordt het een reguliere vergadering 
 
2.In-en uitgaande post en mededelingen 
Er is geen relevante post binnengekomen. Er wordt nog een  vraag gesteld over hoe het staat met 
de vernieuwde website: Lei zegt dat het menu nog aangepast dient te worden. De structuur van 
de website is iets aangepast, is daardoor makkelijker te bereiken, de website is vanaf maandag 9 
maart vernieuwd “in de lucht”. Lei vraagt bovendien of er mensen zijn die mee willen kijken naar 
de website, of er misschien nog fouten zijn of andere verbeterpunten. 
In het hele jaar waren er 13250 bezoekers, 1104 per maand. Er waren 8163 unieke bezoekers en er 
zijn 33000 pagina’s bezocht. Gemiddeld bleef iemand 124 seconden op de site (dat lijkt kort maar 
is statistisch heel lang) Op het subdomein: boek Geleen Zuid bleef men gemiddeld 414 seconden, 
was voorheen niet zo goed te vinden, nu veel makkelijker. Kortom: de website is een krachtig 
item gebleken en wordt dus nu alleen nog maar beter. 
 
3. Verslag vorige vergadering 

Een kleine aanpassing van punt 4 vd notulen vd vorige vergadering, klopte niet precies over het 
buurtverhaal. 
 
4. Update scholen 

Dhr Kooi stelt nog eens dat zijn school de kleinste van de wijk is maar wel heel erg actief en 
bijzonder. Men probeert zoveel mogelijk de kinderen en hun ouders bij de activiteiten van de wijk 
te betrekken. Woensdag 8 april is het open dag van de Hoefer BS van 09:00 uur tot 12:30 uur. 
Op 27 maart is de zwerfvuilactie van de scholen. Er wordt gesteld dat het jammer is dat de 
scholen onderling zo weinig contact hebben. Leuk dat de scholen nu ook in de wijkkrant dingen 
kunnen plaatsen! De Hoefer heeft trouwens 2 locaties, ook een school in Sittard aan de Kleine 
Steeg.  
 
5. Update wijkagenten 

Men is bezig met een project overlast drugs, er wordt op diverse plekken veel gedeald. Binnen 2/3 
weken gaat dat van start , gaat waarschijnlijk veel ophef veroorzaken. 
Ook is men bezig met het buurtproject om op die wijze “achter de deuren te komen” in de Pijper-
en Wagenaarflat. Het zogenaamde Veilige Buurten Team (VBT). De gemeente Sittard-Geleen is de 
initiatiefnemer en samen met de politie, PIW en de Zo Wonen wordt dit project getrokken. 
Met de komst van het nieuwe, prachtige winkelcentrum moet de buurt eromheen ook ok zijn. Op 
donderdagochtend worden er nu steeds 4 uurtjes ingepland voor alles wat maar van toepassing is 
om te bespreken. Vanaf 12 maart zal dat steeds zijn naast de ingang van de Pijperflat. 
 
6. Buurtpreventie 

Het is goed om ook een ronde te maken met de wijkagenten samen. Maandag 16 maart a.s. gaat 
het beginnen, na een week of 2 wordt er geëvalueerd. Er komen weer nieuwe mensen bij. 
 
7. Situatie Seipgensstraat 

Michel was bij de presentatie in de Hanenhof, in de Seipgensstraat zijn de bomen slechter als 
gedacht, er zijn beloftes gedaan door de gemeente. Er zouden nog maar aan eén kant van de 
straat bomen komen en bewoners hadden inspraak welk soort bomen het gaan worden. 
 



8. Jaarmarkt 

Michel stelt voor om als team dat de jaarmarkt organiseert snel bij elkaar te komen. Het 
oorspronkelijke plan was om de jaarmarkt en de opening van Zuidhof tegelijk te doen maar daar is 
vanaf gezien. De oorspronkelijke datum was niet zo handig vanwege het samenvallen met de 
communies ook. Inge stelt dat zij een verzoek van de gemeente ook had gekregen om  de 
jaarmarkt los te koppelen van de opening. Op 23 mei is de opening van Zuidhof. Men werkt weel 
graag samen met de jaarmarkt, hier komt snel een datum voor.  
 
9. Bek vol drek 

Geoffrey vertelt over het evenement, gaat dus plaatsvinden op het oude hockeyveld, wordt een 
soort “te land, ter zee en in de lucht”. Op 12 september is het gepland, er komt een groot 
draaiboek en een jury. TTC Kluis werkt mee. We liggen achter op schema stellen Michel en 
Geoffrey, men wil dat natuurlijk zsm inhalen. Vraag aan de wijkagenten is of zij op tijd kunnen 
aangeven wie van hen aanwezig kan zijn..ook voor contact met de beveiligers etc. 
Hajer stelt nog dat het misschien een idee is om Explore erbij te betrekken of de scouting. Op dit 
moment zijn er nog maar 3 organisatoren en er zijn er meer nodig, geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij Geoffrey en Michel. 
 
10. Jaar van de mijnen 

Ton Wolters is er niet, het is goed om aandacht te geven aan het jaar van de mijnen als 
Wijkplatform zijnde. We kunnen spullen die te maken hebben met het mijnverleden etaleren bij 
DIT EN DAT bij Inge. Inge heeft ook een boek gekocht over de mijnhistorie dus in de etalage zou 
dat mooi passen. 
 
11. Stand van zaken monument 

Hier is geen nieuws over want Ton Wolters is er niet. 
 
12 Wijkkrant nieuwe stijl 

Piet Besselink verzorgt altijd de lay-out van de wijkkrant, de afgelopen keer was het een full-
colour exemplaar, zag er prachtig uit! De nieuwe wijkkrant krijgt een harde kaft en er komen 
advertenties in, heeft een oplage van 6000 huizen en 10000 bewoners dus een zeer groot bereik 
en heel interessant voor reclame. Het is de bedoeling dat er vaste items komen die steeds weer 
terugkeren, zoals bv een stukje van de wijkagent en iets van de jeugd van Graaf Huyn. In de 
maand mei komt er over Zuidhof een extra wijkkrant, dit was een toezegging aan Inge van de 
gemeente. 
 
13 Begroting 2015 

De begroting is flink omhoog gegaan maar dat was ook verwacht, binnenkort heeft Michel meer 
nieuws en cijfers. 
 
14 Stuurgroep initiatief PIW en ECSPLORE 

Hajer doet hieraan mee en zal deswege ook ons Wijkplatform vertegenwoordigen. Angelique 
merkt nog op: kom naar de beweegtuin van Orbis….is gratis! 
15 Rondvraag 

Michel vraagt wie er in de kascommissie wil gaan zitten, dit worden Angelique en Jos. 
Hajer heeft het nog even over het voorstel van de moestuinen op het stuk grond achter de Aida-
flat. De gemeente en eigenaar Woonpunt zijn voorlopig positief hierover. 
Er is sprake van verloedering bij de Pijper-en Wagenaarflat, wordt gesproken van gettovorming. 
Er is veel sociale problematiek. Er komen ook vragen binnen bij ons Platform van mensen die zich 
zorgen maken, over de gebiedsvisie bv ook, er gaan wilde verhalen rond.  
Zo Wonen zal natuurlijk altijd een zorgplicht hebben naar al haar huurders toe en er zijn dingen te 
breed uitgemeten in de pers en verkeerde info waardoor mensen zich onnodig zorgen maken. 



Er wordt nog de vraag gesteld wat er gaat gebeuren met school ’t Kempke op de Marisstraat. 
Op 18 maart zal er ook bij Amusant een stemburo zijn 
 
16 Sluiting 

Ronald sluit de vergadering 
 
  
 

 


