Notulen Groot overleg Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis
Dinsdag 19 april 2016
Aanwezig; Erik Salden, Jo Kleyn, Brenda Seeger, Angelica Aram, Marcel Mastenbroek, Ben
Ketelslegers, Bert Kamphuis, Nadine Zaicsek, Jos Fraats, Irene Timmermans, Marjan Konings, Rinie
Vaessen, Hannie Goosens, Joyce Bergholtz, Inge Buijs, Marlies Caanen, Jeroen Schoonen, Eugène
Lebon, Michel Penris, Ronald Otten, Jacqueline Goertz.
Afmeldingen; Peter Kroll, Paul Verjans, Wim Smeets, Sylvia Bax, Arno Gorissen, Geoffrey Maessen,
Angelique Fredrix, Piet Besselink, Ton Wolters.

1. Opening
Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend. Ronald Otten, de voorzitter, geeft het woord aan
Nadine Zaicsek, jongerenwerker PIW. Nadine vertelt dat ze preventief en ambulant werkt, en met
name vooral contact probeert te leggen met de jongeren op straat. In samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties worden activiteiten georganiseerd, bv spellenmiddag op de Reuzepas.
Bereikbaar : n.zaicsek@piw.nl , 06-53551606.
2. Mededeling
Het Wijkplatform en de gemeente hebben beiden een intentieverklaring getekend om “Sportimpuls
2016” vanuit Laco te ondersteunen en promoten. Het initiatief beoogt zoveel mogelijk jeugd aan het
bewegen te krijgen. Scholen, sportclubs en verenigingen werken mee om dit voor elkaar te krijgen.
3. Notulen groot overleg 10 november 2015
Na enkele verbeteringen werden de notulen aangepast en vervolgens goedgekeurd.
4. Post
-Voor de bewoners van de Meeuwenlaan is op 11 mei as. een informatiebijeenkomst.
- In verband met de situatie aan de Seipgenstraat (veel inbraken) vertelt Eugène Lebon dat er wordt
gesproken over meer verlichting in het Ecrevissenpad, maar dat ook van de bewoners kan worden
verwacht dat hun tuinen beter worden beveiligd. Eenzelfde soort vraag ligt er nu ook vanuit de buurt
De Beijestraat/Kamerlingh Onnestraat; hier wordt ook naar gekeken.
Jos Fraats vertelt dat hij is benaderd door een commerciële instelling ”Next Door”. Het is beter in
eigen beheer en met bepaalde, duidelijk afgesproken, richtlijnen in je eigen buurt een
buurtapp/platform op te starten. Jeroen Schoonen, nieuw lid van ons wijkplatform is in de buurt de
Kluis begonnen op Facebook met een berichtje en heeft in korte tijd veel respons gekregen. Er zijn
nieuwe contacten gelegd, er zijn veel incidenten gemeld, en er is een goed contact met de wijkagent;
het loopt erg goed.

5. Aandachtspuntenlijst ( zie aangepaste bijgevoegde lijst)

Gebiedsontwikkeling
Er is een informatieavond inzake het wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid, geweest, specifiek voor de
bewoners, en niet voor andere instanties. De herstructurering loopt volgens plan. Marlies Caanen
van Zo Wonen verwijst naar het Veiligbuurten-spreekuur op donderdagmorgen onder in de Pijperflat
bij vragen of onduidelijkheden voor de bewoners.
Project Kummenaedestraat/Kluis loopt op schema; problemen of vragen kun je melden op de site,
zoals het niet functioneren van de verlichting deze week.
Voor het gedenkbos moeten we op zoek naar een andere locatie aangezien Zuyderland zelf plannen
heeft met het betreffende stuk grond.
Voor het voetpad zijn metingen verricht en er is nog overleg met de eigenaren gepland betreffende
compensatieregelingen. Jos Fraats heeft vragen over de bijna leegstand van het woonwagenkamp;
Marlies Caanen van Zo Wonen gaat dit navragen.
Jos Fraats is een tijdje geleden benaderd door iemand vanuit de gemeente om een plek voor een
honden-uitlaatplaats aan te wijzen en heeft daarna nooit meer iets vernomen. Misschien dat Arno
Gorissen dit nog kan nagaan wie hiermee bezig is (geweest)?
Wat betreft het standpunt duurzame accommodaties Sittard-Geleen; er is veel en breed onderzoek
gedaan. Het moet nog in de gemeenteraad besproken worden, er gaat nog veel over gepraat worden
en de uitvoering zal jaren in beslag nemen. Vanuit het WPF komen de signalen dat er weinig goede
locaties zijn voor maatschappelijke organisaties die daar naar op zoek zijn. Eugène vertelt dat je
hiervoor op de gemeentelijke site een formulier kan invullen en dat er dan van accommodatiezaken
iemand met je op zoek gaat naar een goede locatie voor een aangepaste prijs.
In juni komt er een geplande actie in het winkelcentrum Zuidhof om fietsers in de Zuidhof te
bekeuren. Eric geeft aan dat de winkeliers nog meer informatie krijgen over deze actie.
Hij geeft verder aan dat er incidenten zijn met een aantal (asiel)jongeren die Nederlandse les krijgen
op “t Kempke”. Signalen moeten bij de gemeente gemeld worden.
Bert Kamphuis gaat nog eens navragen hoe het met de spoorwegovergang visvijver zit ( op vraag van
Marcel Mastenbroek).
Veiligheid
In juni 2016 komt er een grote “schoonmaakactie” drugsoverlast Geleen rondom Cityflat.
Waarschijnlijk zal de drugsoverlast zich verplaatsen naar de wijken en er komt een meldpunt dat
deze signalen snel doorgeeft aan de wijkagenten. Het is zorgelijk dat de mensen die de overlast
veroorzaken steeds brutaler worden, en dat ze te lage boetes krijgen.
Het project “Veiligbuurtenteam” loopt goed. De bewoners zijn enthousiast en geven aan dat ze het
gevoel van onveiligheid wel vinden meevallen. Bij de van Gooyen/Tenierflat komt binnenkort ook
een inloopspreekuur Veiligbuurtenteam.
Het Buurtpreventieteam bestaat nu een jaar; as. vrijdag wordt er een bord bij de rotonde Kluis
onthuld.
Maatschappelijke samenwerking
Brenda Seeger vertelt dat er veel samenwerking is met de andere maatschappelijke organisaties in
de wijk. Helaas wordt het krantje met het overzicht van alle activiteiten niet aangeleverd bij de
partners zoals eerder afgesproken. Brenda zal dit oppakken. De Internetcorner in Amusant loopt
goed ( onderdeel project “kwetsbare ouderen”). Er komt binnenkort een avondwandelvierdaagse,

ook voor mensen die een in een rolstoel zitten en begeleiding nodig hebben. Brenda zal informatie
voor de wijkkrant en voor de site aanleveren.
Er is helaas niemand van “Ozodoeikmee” aanwezig en om een of andere reden lopen ideeën rondom
bezoek kinderen aan ouderen of het opzetten van een “wijkdag Zuidhof” vast en komen initiatieven
maar niet van de grond. Nadine Zaicsek van Jeugdwerk PIW gaat ook contact opnemen met
Ozodoeikmee om initiatieven mee te helpen ontplooien; we komen er op terug in het volgend klein
overleg.
Het project rondom het Barbaramonument loopt moeizaam ( GHC); wordt vervolgd.
Activiteiten
De prijsvraag voor ontwerp logo WPF is verplaatst naar het volgend klein overleg.
Helaas is het groots event “mit de Bek vol Drek” gecanceld voor dit jaar.
De jaarmarkt is op zondag 26 juni as. op de parkeerplaats bij de Zuidhof en de eerste vergadering is al
geweest. We hebben oa. hulp nodig voor het organiseren van kinderactiviteiten en Brenda, Sylvia en
Nadine ontvangen voor de volgende vergadering een uitnodiging.
Communicatie
Er is veel aandacht voor ontwikkeling van de wijkkrant en voor de site van het wijkplatform. De
uiterste aanleverdatum voor nieuwe copij is 29 april as. Half juni komt het wijkkrantje uit.
6. Rondvraag
Michel geeft aan dat hij binnenkort met de kascontrolecommissie( Jos fraats en Angelique Fredrix)
een afspraak wil maken.
Inge geeft aan dat ze voor schoonmaak en kleine klusjes in Zuidhof een hulp zoekt; aanmelden kan
via wv@zuidhofgeleen.nl
Hannie vertelt dat de Weggeefwinkel Pijperflat een jaar bestaat en dat wordt op woensdag 13 juli
feestelijk gevierd. Hannie maakt nog een stukje voor de wijkkrant.
Rinie vraagt na of de tijdstippen voor de “Sociale route infomiddagen” wel klopt. Je kunt een van de
4 tijdstippen inschrijven.
Jos Fraats meldt dat er op zondag 10 juli een buurtfeest is in buurt Klein Europa. Op 22 mei is er een
sacramentsprocessie van de kerk Kluis naar kerk Oud Geleen; zijn er vrijwilligers die meelopen?
Ronald sluit de vergadering door te melden dat bij de themabijeenkomst op 9 maart jl. ( in plaats van
het klein overleg) weinig leden van ons Wijkplatform aanwezig waren. Toch willen we in het najaar
weer een themabijeenkomst organiseren en het dan zo proberen te regelen dat iedereen 2 of
meerdere personen die avond meeneemt.

Volgend Groot overleg op dinsdag 15 november 2016
Klein overleg op donderdag 9 juni, 10 oktober ( themabijeenkomst?) en 7 december.

