Klein Overleg Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis
Woensdag 8 maart 2017
Afgemeld; Hajer Harzi, Piet Besselink, Wim Smeets, Ben Ketelslegers, Jos Faarts, Paul verjans,
Annette Diederen, Jack Jacobs, Eric Salden.
Aanwezig; Marcel Mastenbroek, Elliot Lataster, Rinie Vaessen, Inge Buijs, Hannie Goossens, Ton
Wolters, Jeroen Schoonen, Connie Otten, Ingrid Habets, Math Schepers, Ton Cuijpers, Ronald Otten,
Michel Penris, Jacqueline Goertz. Gastspreker Dick Haster.
Ronald Otten opent de vergadering en geeft Dick Haster het woord over het nieuw initiatief
Werkplaats Financiën. Dick is voorzitter van het Sociaal Overleg van de Gemeente en van de
belangenvereniging uitkeringsgerechtigden. Hij heeft veel ervaring en een groot netwerk rondom oa.
schuldproblematiek en wil nu op basis van vrijwilligheid mensen met ervaringen bij elkaar brengen
en hen met eigen kracht er boven op helpen. Het is de bedoeling dat men elkaar helpt, en de weg
wijst, en niet afhankelijk van de instanties opereert. Er zijn al mensen gevonden maar er zijn er meer
nodig om de groepen mensen op de rails te zetten en Math Schepers geeft aan dat hij mee gaat
helpen dit in onze wijk te realiseren. Als Wijkplatform kunnen we helpen met het plaatsen van
informatie op de website en FB, wijkkrant.
1. Notulen van vorige keer worden goedgekeurd.
2. Post/mededelingen
Op 12 april as. is er in het gemeentehuis van Geleen van 19.00-21.00 uur een bijeenkomst om de
ervaringen en opvattingen van de effecten van de softdrugs maatregel te evalueren.
In de periode van 6 maart tot 1 mei is er een pilot in onze gemeente van een mobiele adviseur
Dagelijkse Bankzaken van de Rabobank; zijn naam Rob Haane.
Beide mededelingen zijn vandaag doorgestuurd via de mail.
3. Jaarmarkt 2017 bespreken we bij punt 5
4.Kascontrole
Afspraak met kascontrolecommissie gaat deze maand nog plaatsvinden.
5. Aandachtsgebieden 2017
Gebiedsontwikkeling; Ronald vertelt dat er afgelopen maandag een bijeenkomst in Laco was waarbij
er actief van de belangstellenden werd gevraagd mee te denken aan de toekomst van Laco
Glanerbrook op deze plek in Geleen. In themawerkgroepen is veel informatie naar voren gekomen en
dit wordt gebundeld en aan de gemeente gepresenteerd. Laco wil wel geld investeren, maar het is
nog niet duidelijk hoeveel dit gaat worden. Marcel gaf aan dat het misschien wel goed is om namens
het Wijkplatform aan te geven dat je het initiatief “behoud Glanerbrook” steunt en Ronald en Ton C
gaan hiervoor een brief opstellen; actie Ronald/Ton
Parkje Bunderhof; Er is een initiatief van de clientenraad van Vivantes om van het groengebied
achter de Bunderhof en Europaflat ( grond is van de gemeente) een parkje te maken met
wandelpaadjes, zitbankjes, evt. speeltoestellen. Ronald heeft namens het wijkplatform advies
gegeven om in ieder geval de buurtbewoners/school er ook bij te betrekken. Volgende bijeenkomst
is op 16 maart as.

Veiligheid; Jeroen geeft aan dat er recent nog een overleg is geweest met de beheerders van alle
whatsapp groepen over de afspraken onderling; dit loopt goed. Deze groepsbeheerders staan ook
met elkaar in verbinding dmv een groepsapp, dus de lijntjes zijn kort. Dit geldt ook voor de wijkagent.
De laatste tijd is er een inbraakgolf in de vogeltjesbuurt en schildersbuurt, men is alert.
Activiteiten; Michel geeft aan dat het eerste overleg met de werkgroep Jaarmarkt 2017 is geweest.
De samenwerking met Amusant loopt, de jaarmarkt wordt los van de Zuidhof georganiseerd.
Communicatie; Ton geeft aan dat de deadline voor het volgend wijkblad nog niet bekend is, maar
Piet weet dit wel. Inge merkt op dat er op de website nog steeds gedateerde informatie staat over
Zuidhof. Ronald en Jacqueline kijken dit na en geven dit door aan Lei van de website.
6. Rondvraag
Michel zegt dat het Bastion Hotel Geleen een verdubbeling van bedden gaat krijgen. Het nieuwe
gebouw wordt een stuk hoger.
Math vertelt dat er op 27 mei as. een ondernemersdag in de Marisstraat plaatsvindt. Alle
ondernemers doen mee en meer info volgt. Voor hulp bij aanvraag voor vergunningen ed. kan
ondersteuning vanuit het WPF plaatsvinden.
Ton geeft aan dat het erg stil is rondom het monument; hij gaat er weer eens achteraan.
Inge geeft ter info aan dat Zuidhof een goed platform is voor activiteiten rondom veiligheid.
Elliot vraagt of er naar aanleiding van de mail “Zorg verandert” nog een toelichting of thema volgt,
maar dit staat op dit moment niet in de planning.

Volgend overleg is een Groot overleg op dinsdag 18 april om 20.00 uur, let op locatie AMUSANT
Actielijst
Voorjaar 2017 Kascontrole
Maart/april2017 ondersteunende brief Glanerbrook
Maart 2017 aanpassen website
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