Klein Overleg Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis
Maandag 12 oktober 2015
Aanwezig; Koen Lambrix, Jo Quaedvlieg, Jo Kleyn, Marij Housmans, Irene Timmermans, Peter Kroll,
Piet Besselink, Marjan Konings, Rinie Vaessen, Joyce Bergholtz, Inge Buijs, Rene Roumans, Michel
Penris, Jacqueline Goertz.
Afmeldingen; Ronald Otten, Angelique Fredrix, Hajer Harzi, Ton Wolters, Paul Verjans, Ingrid
Hupkens.
Gastsprekers: Marcha Vroomen, Robbin Budie, Serena Offermans, Wim Ringens, Hannie Goossens.
Opening
Michel Penris, penningmeester WPF, vervangt Ronald, opent de vergadering en geeft het woord aan
Marcha en Robbin, wijkverpleegkundigen Geleen Zuid en de Kluis.
Wijkverpleegkundigen in de wijk, thuiszorg Orbis.
Marcha geeft aan dat er in de wijkzorg veel veranderd is. Indicatie voor zorg thuis kan tegenwoordig
door de wijkverpleegkundige geregeld worden, voorheen was er een goedkeuring van het CIZ nodig.
Daarnaast is er gelegenheid om op huisbezoek te kunnen gaan voordat er een hulpvraag is, bijv. bij
signalen van vereenzaming of verwaarlozing. Zorg wordt op maat ingezet, cliënten mogen ook voor
een andere zorgaanbieder kiezen.
Deze kennismaking vandaag is belangrijk om meer bekendheid te krijgen, contacten te maken in de
wijk en elkaar te vinden. Er komt een artikel in de wijkkrant en emailadressen komen op de website.
Ozo doe ik mee
Wim vertelt dat er 2 jaar geleden het programma is opgezet met de bedoeling om de veranderingen
binnen de WMO voor de burgers zo goed mogelijk op te vangen. In heel Limburg zijn ca 50
buurthuizen ( oa. in het Plenkhoes) opgericht om burgers van dienst te kunnen zijn. Er wordt met
allerlei instanties samengewerkt, zoals PIW, GGZ, Vivantes en Hogeschool Zuyd. Serena voegt toe dat
ze meer willen weten hoe en waar ze de kwetsbare en/of eenzame burger kunnen vinden met
zijn/haar hulpvraag en of wij als Wijkplatform hierin mee kunnen denken. Burgers die burgers helpen
is de opzet, ervoor zorgen dat zaken aangepakt worden, in de vorm van arrangementen die passen in
de wijk. Inge zegt dat het programmablaadje met alle activiteiten echt goed werkt, maar dat de
voorraad snel op is en dat het nieuwe programma lang op zich laat wachten of helemaal niet komt.
Daarnaast geeft ze aan dat een activiteit in Zuidhof een idee zou kunnen zijn. Er zitten ook altijd veel
mensen op de bankjes in de Zuidhof. De mensen van de bewonerscommissie kunnen ook benaderd
worden, want zij kennen de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Peter Kroll, wijkagent, vertelt dat
er op dondermorgen van 9.30-12.00 uur Veilige Buurt-teamoverleg is, en dat daar veel mensen op af
komen die in de doelgroep vallen. Ook daar zouden de programmafolders/visitekaartjes kunnen
worden aangereikt. Serena neemt alle tips mee en gaat ervoor zorgen dat de programmafolders van
Samen Zuid Samen Doen beter aangevuld en verspreid worden. Er komt een artikel in de wijkkrant
en info op de website.
Weggeefwinkel Kerstmarkt
Hannie vertelt dat er een Kerstmarkt van de weggeefwinkel is op dinsdag 8 december van 15.0020.00 uur voor de Pijperflat op het pleintje. Iedereen die wil bijdragen mag aanschuiven, met
infostand of gratis spullen. Inge geeft aan dat de ondernemers niet blij zijn met de weggeefwinkel;
het gratis weggeven van spullen zorgt ervoor dat mensen minder kopen, en daarnaast zijn ook er
signalen dat er misbruik van wordt gemaakt. Hannie geeft aan dat ze inderdaad niet in de beurs kan

kijken, maar er wel een steeds betere kijk op krijgt wie het echt nodig heeft. Mensen die samen
komen met iemand van PIW of MW krijgen meestal wat extra’s mee. Er komt info in de wijkkrant (
beetje kort dag ivm verspreiding wijkkrant) en op website.
Agendapunten
Inge wil graag het agendapunt Sinterklaas toevoegen.
1.Notulen 18 juni 2015 worden goedgekeurd en vastgelegd nadat Piet Besselink aangeeft dat hij zich
voor het vorige overleg heeft afgemeld, en dat dit niet stond vermeld in de notulen.
2. Post
3. Kern met Pit
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij organiseert Kern met Pit, een programma waarbij
burgerlijke initiatieven en/of ideeën voor projecten een kans krijgen voor ondersteuning en advies.
Daarnaast winnen de beste ontwerpen een prijs om de uitvoering te realiseren. Michel heeft folders
meegenomen voor mensen die interesse hebben.
4. Evaluatie Jaarmarkt
De jaarmarkt is positief afgesloten met 389,36 euro. De meest belangrijke verbeterpunten zijn dat we
met meer mensen de uitvoering moeten gaan organiseren, en dat er meer sponsorinkomsten nodig
zijn. Over de locatie, zijn ook tijdens deze vergadering, de geluiden zeer positief. Het was compact, in
het hart van de wijk en over de meerwaarde van instanties zoals Amusant en het Plenkhoes is men
enthousiast. Bij Amusant was er veel aanloop; zo’n 150 mensen kwamen even kijken.
5.Voorbereiding stadsdeelplannen 2016
Er staan een aantal belangrijke thema’s op deze agenda, het is goed als ieder er al eens over nadenkt.
We schuiven het agendapunt door naar het volgende (Groot) overleg op 10 november.
6.Ugrade website en wijkkrant nieuwe stijl
Lei, onze webmaster, is druk bezig om de website te vernieuwen. De belangstelling voor advertenties
loopt echter terug en er zijn mogelijk vanavond ideeën hierover? Inge geeft aan dat de PR actiever,
niet afwachtend en meer sprekend moet zijn; dat je meteen weet wat een bepaalde
advertentieruimte kost, hoeveel oplagen/bezoekers website er zijn en/of welk aantal brievenbussen
bereikt worden; dat is duidelijk, direct en zorgt ervoor dat een advertentieplek verkoopt.
7.Prijsvraag Logo WPF
Het bestaande logo van het WPF is gedateerd en er is een voorstel om hier een prijsvraag aan te
koppelen in het eerst volgende wijkkrantje. Hier wordt positief op gereageerd. Er wordt ook
geopperd dat studenten van Hogeschool Zuyd kunnen worden betrokken bij dit initiatief?
8. Gedenkbos
Omdat dit initiatief nog in een pril stadium verkeert en er alleen nog oriënterende gesprekken
plaatsvinden met de betreffende wethouder, is het beter het niet meer op de agenda te zetten
totdat er meer duidelijkheid is. Jo Kleyn geeft aan dat er al veel over wordt gepraat op straat.

9. Sabic vraagt suggesties
Recent zijn de plaatselijke Wijkplatforms en mensen van gemeente uitgenodigd door Sabic voor
uitleg rondom de overlast van de afgelopen zomer. Tijdens dit, overigens constructieve, overleg
vroeg Sabic of er ideeën zijn voor een mooie geste voor de burgers. De nadruk lag vooral op een
betere communicatie met de burgers bij incidenten. Inge geeft aan dat een wensboom wel een mooi
idee zou zijn voor onze wijk. Andere ideeën kunnen nog worden aangedragen via secretaris WPF.
10A. Bek vol Drek
Het is dit jaar niet gelukt om het grote evenement “Met de Bek vol Drek”( thema fiets ‘m der in) te
organiseren. Het is de bedoeling volgend jaar wel genoeg middelen en mensen bij elkaar te krijgen
om het event te laten slagen. Michel denkt erover om mogelijk met andere Wijkplatforms en/of met
verenigingen samen te werken. Omdat er toch al wat toezeggingen waren voor het betreffende
weekend hebben we een paar maanden geleden besloten Burendag Spaans Neerbeek op te zetten.
Het was een zeer geslaagde middag met Oud Hollandse spelen, een rommelmarkt, tombola, veel
gezelligheid en mooi weer. Start TV was er ook bij.
10B Sinterklaas
Inge vond de actie “Sinterklaas” vorig jaar in de Zuidhof erg geslaagd en vraagt of het dit jaar weer
mogelijk is en wel op zaterdag 28 november. Ik heb Ronald gevraagd dit met Inge op te nemen
aangezien hij precies weet hoe dit vorig jaar was geregeld. Jo Kleyn weet er ook van.
11.Rondvraag
Rene Roumans (Wonen Limburg/ blauwe flat) stelt zich even voor omdat hij later binnen is gekomen.
Hij vertelt over de pas opgerichte bewonerscommissie, waarbij het belangrijk is dat we met elkaar
samenwerken en elkaar weten te vinden. Veel zaken gaan inderdaad buiten de 4 buitenmuren van
een flat en gaan ons allemaal aan. Hij vertelt dat hij behoorlijk geschrokken is van camerabeelden die
hij net heeft gezien en Peter Kroll geeft aan hier meer van te willen weten.
Koen Lambrix geeft aan dat zijn contract bij Vivantes afloopt; we wensen hem veel succes.
Jacqueline vertelt dat er een etentje aankomt voor leden van het WPF met hun partners op 6 of 7
november en de mail hierover werd meteen dezelfde avond verstuurd.
Michel heeft een voorstel (burgerinitiatief met handtekeningen van de buurt) voor een speelweide
voor kinderen op het Beneluxveld; dit nemen we mee naar het Grote overleg op 10 november.
12. Afsluiting
Michel sluit de vergadering af.
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Volgende datum overleg
Groot overleg dinsdag 10 november om 20.00 uur in het Wiekhoes.
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