
 

Notulen Klein overleg Wijkplatform  Geleen Zuid & de Kluis 23 januari 2017 

Afgemeld: Ton Wolters, Ben Ketelslegers, Paul Verjans, Inge Buijs, Hajer HarziAanwezig: Ton Cuijpers, 

Annette Diederen, Piet Besselink, Jos Faarts, Rinie Vaessen, Elliott Lataster, Jeroen Schoonen, Jo 

Kleijn, Jack Jacobs, Ronald Otten, Michel Penris, Jacqueline Goertz. 

1. Opening 

Er zijn lovende woorden voor het nieuwe logo; het ziet er goed uit. Ook het op tijd ontvangen van de 

notulen is een plus. 

 

2. Post 

Prinsreceptie Math III op 18 februari as; namens het WPF wordt een kaartje gestuurd. 

 

3. Stadsdeelplannen 

Algemene mening is dat deze beter digitaal via de verschillende social mediakanalen kunnen worden 

gedeeld zodat het beknopt en actueel kan worden aangereikt aan de mensen die het betreft en 

interesseert. Wijkgerichte projecten duidelijk en actueel informeren met data en planning in maand 

en jaartal, met highlights op Facebook en website betreffende WPF. De papieren versie is vaak 

achterhaald, de plannen met een hoog geld gelanceerd en dat kan in deze tijd anders. 

Als Wijkplatform hebben we een actielijst opgesteld die we behandelen in het Groot overleg WPF. 

Deze reactie is ondertussen gemaild naar Eugene Lebon. 

Jos meldt dat hij bij de info-avond was van de nieuwbouw van Zuyderland bij Glana. Er is veel onrust 

over de overlast die omwonenden verwachten. Het is goed om de vinger aan de pols te houden. Er 

komt nog meer info en de volgende keer wordt het WPF ook uitgenodigd. 

 

4.Jaarmarkt op 18 juni 2017 

De eerste contacten met Amusant zijn er geweest en die vallen positief uit. Enige onzekerheid over 

hun gebouw is er wel, maar volgens Jack is er nog geen duidelijkheid of Amusant binnenkort gaat 

verhuizen. We gaan snel data plannen om de commissievergaderingen op te starten. Ook de 

mogelijkheid voor een poortje naar Amusant willen we nog aankaarten. 

 

5.Oproep Inzet leden WPF 

Deze oproep heeft een aantal reacties opgeleverd en op bijgevoegde actielijst staan de betreffende 

personen ingedeeld zoals ze hebben aangegeven. Bij elke werkgroep staat een aanspreekpunt 

genoemd, iemand die de leiding heeft van de werkgroep maar zeker niet het werk alleen gaat doen. 

Hij/zij kan altijd leden van het WPF aanspreken om in te springen. 

 

6.Kascontrole 

Er worden nog wat nota’s gemist; luxe probleem want er is geld over, wordt snel afgerond. 

 

7.Samenwerking met Ozodoeikmee 

Er is destijds aangegeven dat er een verhuizing naar Neerbeek zou plaatsvinden maar dat Geleen 

Zuid er wel nog bij hoort. Ozodoeikmee hoort nu bij Daelzicht. Annette geeft aan dat de 

samenwerking goed verloopt. Er is bijv. op school een klasse-assistent met lichte beperking ingezet. 



Sinds de veranderingen in de sociale voorzieningen en de beschutte werkplekken zijn vervallen 

komen deze mensen achter de geraniums te zitten en worden er op deze manier “werkplekken” 

gevonden. Er is een mail naar Sylvie gestuurd ( nieuw mailadres via Daelzicht) over de mogelijke 

samenwerking met het WPF in de toekomst. 

 

8. Rondvraag  

Rinie geeft aan dat ze er behoorlijk alleen voor staat en dat er in de Hoogbouwcommissie weinig 

animo is voor medewerking. 

 

9. Afsluiting, volgend Klein overleg is op woensdag 8 maart as. om 20 uur in het Wiekhoes. 


