
           

Notulen Overleg WPF Geleen-Zuid & de Kluis Woensdag 16 december 2016 

Aanwezig; Jo Kleijn, Ton Wolters, Inge Buijs, Sylvia Bax, Marjan Konings, Rinie Vaessen, Irene 

Timmermans, Hajer Harzi, Eugene Lebon, Erik Salden, Jos Faarts, Michel Penris, Ronald Otten, 

Jacqueline Goertz. Afgemeld; Ingrid Hupkens, Wim Smeets, Rene Roumans, Ton Cuijpers, Paul 

Verjans, Ben Ketelslagers, Piet Besselink, Angelique Fredrix. 

 

Ronald opent de vergadering later dan gepland ( door infobijeenkomst Sabic) en meldt dat Eric Khoe 

zich heeft afgemeld voor vanavond. Hij komt een andere keer.  

 

1. Notulen van vorige vergadering worden goedgekeurd. Eugene vraagt naar aanmeldingen voor 

Kern met Pit. De invulling van het braakliggend terrein achter de Aïdaflat zou een goede kandidaat 

zijn, maar dan moet er wel een goed plan/werkgroep komen. Jo Kleijn vertelt dat deze locatie voor 

een moestuin niet geschikt is en er was ook meteen al weerstand van enkele bewoners.  

 

2. Post 

 

3. Bestuursfuncties 

Er heeft zich niemand anders beschikbaar gesteld en Ronald Otten en Michel Penris worden tijdens 

deze vergadering herkozen als respectievelijk voorzitter en penningmeester van het Wijkplatform 

Geleen Zuid & de Kluis. 

 

4. Evaluatie Sinterklaas 

Het was een geslaagde middag, maar duurde wat lang. De DJ was ook enthousiast. Volgend jaar 

wordt waarschijnlijk het tijdstip/tijdsduur aangepast, en er komt een andere Sinterklaas ( op tijd 

reserveren) die ook in de winkels gaat. Ronald geeft aan dat hij wel teleurgesteld is in de 

betrokkenheid van de basisscholen; er zijn slechts 16 kleurplaten ingeleverd. 

 

5. Uitkomsten Enquete Ozodoeikmee 

Er zijn 105 van de 2000 enquete-formulieren teruggekomen en bij de bijeenkomst waren ongeveer 

20-25 geïnteresseerden. Er is behoefte naar activiteiten als computerles, koken, wandelen, en 

spellen; Ozodoeikmee gaat snel deze activiteiten opzetten. Michel was er bij namens het WPF en 

geeft aan dat de sfeer en de opzet goed was. Je kon ter plekke voorstellen inbrengen, er waren geen 

reacties van jongeren helaas. Het eindrapport wordt nog opgemaakt en toegestuurd (actie Sylvia). 

Jos Faarts wil graag bezoek van basisschoolkinderen bij bewoners Glana Zuyderland organiseren, 

maar dit vraagt medewerking van veel begeleiders. Scholen organiseren ook zelf dit soort uitstapjes. 

Ozodoeikmee gaat meedenken hoe dit initiatief gerealiseerd kan worden. 

 

6. Opening balkons Eberhardstraat 

Michel is bij de opening geweest en was verrast door de gezellige opzet en de moeite die er was 

gedaan. De aannemer werd geprezen voor de mooie uitvoering, de snelle afwerking en de geringe 

overlast. Michel heeft met nog Tom Mans over deze mooie aanloop naar verdere stadsontwikkeling 

in Geleen Zuid gesproken. 



 

7.Buurtpreventie “een dag niet”  

Er is van 19.00 uur tot na 22.30 uur gelopen met 5 teams, en is als zeer positief ervaren. Er kwamen 

positieve reacties van mensen; men gaat meer nadenken over veiligheid. Het resultaat is niet 

meetbaar, maar er is niet ingebroken die avond. Volgend jaar doen we deze actie weer. 

 

8. Afsluitende bijeenkomst Gebiedsvisie 21 december as. 

Eugene vertelt dat er nagenoeg geen opmerkingen waren in de commissievergadering en dat het 

voorstel deze week nog in de gemeentelijke raadsvergadering op de agenda staat. 

 

9. Mit de Bek vol Drek 

Dit evenement staat op voor 28 augustus 2016; er is met de Burendag 1000 euro hiervoor opgehaald. 

Binnenkort start de werkgroep met verdere planning en actie.  

 

10. Rondvraag 

Ton vertelt dat het realiseren van het “Barbaramonument” een moeizaam proces is. Er zijn wat 

leerlingwisselingen en problemen op afdeling bouwtechniek van het VMBO geweest. De heer Tonglet 

van Zuyderland wil echter eerst een concreet ontwerp zien voordat hij de precieze locatie kan 

bepalen. Ton geeft aan dat het project uiterlijk april 2016 gerealiseerd is. 

Inge zegt dat er geen blijvende oplossing is om fietsers te weren in Zuidhof en dat er een te grote 

negatieve focus op wordt gelegd. Erik voegt eraan toe dat het probleem meer wordt aangedikt dan 

nodig; het probleem is in het centrum van Geleen 50 x groter, en er is geen capaciteit om 24/7 overal 

te handhaven. Winkeliers en wijkagenten spreken de mensen altijd aan op hun gedrag. Hajer vraagt 

of het mogelijk is om (bv met buurtpreventieteams) met flyers of een kleine attentie fietsende 

mensen in de Zuidhof op een positieve manier aan te spreken (actie Ronald/BPT) 

Jos vertelt dat de beheerder van de Heremiet ermee gaat stoppen. Het is wel een zorg dat mogelijk 

een goede locatie verloren gaat; het is afwachten hoe de nieuwe beheerder het gaat aanpakken. 

Ronald geeft complimenten voor de wijkkrant; hij ziet er erg goed uit, ook digitaal, en komt voor de 

Kerst bij iedereen in de wijk in de brievenbus. 

 

Actielijst 

12 oktober 2015 Kascontrole Michel    voorjaar 2016 

16 december 2015 Actie Zuidhof fietsers BPT/ Ronald  voorjaar 2016 

 

Bijlagen  

Aandachtspunten WPF 2016 ( aanvullingen/opmerkingen zijn welkom) 

Planning 2016 

 

Klein Overleg    Groot overleg  

Maandag 25 januari   Dinsdag 19 april 

Woensdag 9 maart   Dinsdag 15 november 

Donderdag 9 juni 

Maandag 10 oktober 

Woensdag 7 december 

 

Jaarmarkt 26 juni 2016 

Mit de Bek vol Drek 28 augustus 2016 


