Notulen Klein Overleg WPF Geleen Zuid & de Kluis donderdag 14 december 2017
Aanwezig: Ton Cuijpers, Piet Besselink, Michel Velema, Nicole Velema, Elliott Lataster, Lily Werner, Ton
Wolters, Jos Faarts, Joyce Bergholtz, Hannie Goossens, Richelle Geven, Ronald Otten, Jacqueline Goertz.
Afgemeld; Ingrid Habets, Conny Koster, Terence Oey, Angelique Fredrix, Inge Buys, Michel Penris, Jeroen
Schoonen, Brenda Seeger, Ben Ketelsleger.
Opening door de voorzitter
Een speciaal welkom voor Lily Werner, nieuwe directeur van de Reuzepas en Michel en Nicole Velema, nieuwe
leden van het wijkplatform.
1.Notulen vorig klein overleg 9 oktober jl.
Het overleg met de buurtbewoners Burg. Daemenpark inzak e de overlast wordt in januari 2018 gepland. De
locatie van de jeux de boulesbaan in het park is nog niet bekend.
De notulen worden goedgekeurd.
2.Post/mededelingen
Ronald meldt dat een bewoner van de Jan Steenstraat het initiatief neemt om een kleine bibliotheek op te
zetten in de vorm van een kast met gebruikte boeken op haar oprit. Iedereen kan daar een boek halen en
boeken, die nog goed zijn, doneren. Er komt hier nog informatie over, ook op de website. De weggeefwinkel
heeft ook boeken en spellen over voor dit doel. Lily Werner van de Reuzepas vertelt dat dit op school ook
gebeurd met kinderboeken en heeft er ook wel oor naar om dit evt. met spellen van de weggeefwinkel te
doen. Ze zal aan een teamlid vragen of deze eens contact opneemt met Hannie over verdere afspraken.
Er zijn een aantal leden van verschillende WPF’s op 25 november jl. meegegaan naar informatiebijeenkomst
opzet Buurtnet in de gemeente Maastricht. In het verleden waren het Wijkplatforms van boven aangestuurd
met weinig animo. Nu is het er vooral op gericht dat de bewoners uit de wijk aangeven wat er speelt, wat er
leeft en wat er aan moet gebeuren. Dit bezoek heeft nog een vervolg, en een werkgroep is actief.
3.Bouwplannen appartementen voormalig BS t Kempke.
Er zijn van ons uit vragen gesteld aan de gemeente om bewoners te informeren omdat er veel gepraat wordt.
Het zijn, volgens de gemeente, niet de plannen van het Mark_us huis ( Who Cares) die er gerealiseerd gaan
worden. Zo gauw er meer informatie is, dan wordt dit gedeeld.
Jos vraagt of de plannen met het “Spaanse Hof” doorgaan. Er zijn gesprekken met de gemeente/provincie en
alle betrokkenen en er is goede hoop dat het doorgang gaat vinden. Op 9 januari is er een presentatie van Daan
Prevoo/tentoonstelling in het Provinciehuis te Maastricht.
4.Voorstel sociale kaart wijkbewoners
Ik, Jacqueline, vraag of in het volgend wijkblad een los inlegvel met allerlei partners/hulpverleners/maatsch.
organisaties kan worden gemaakt. Ton Wolters en Jacqueline maken een opzetje, verschillende ideeen om het
werkbaar, betaalbaar en actueel te houden. Angelique Fredrix geeft via mail aan dat zij in het kader van haar
opleiding ook bezig is met het maken van een sociale kaart, en daar gaan we mee samenwerken.
5.Aandachtspunten WPF 2018
Ronald geeft aan dat hij deze lijst niet alleen met het groot overleg op de agenda wil hebben, maar tijdens elk
overleg. Het is de bedoeling dat de “kartrekkers” actief en naar buiten tredend aan de punten gaan werken,
mensen zoeken die daarbij willen helpen bv. bij onderdelen van taken, dan voorstellen doen tijdens de
vergadering en er vervolgens samen mee aan de slag te gaan, zodat er uiteindelijk meer gebeurd.
-Voetpad; komt mogelijk snel meer duidelijkheid over
-Parkje Bunderhof; gesprek met gemeente loopt maar er is geen geld voor realisatie. Het plan wordt
waarschijnlijk toch, maar dan gefaseerd ingevoerd.
-Veiligheid fietslampenactie, tegen de stroom in fietsen kinderen van Graaf Huyn; is iets voor BOA/politie;
hopelijk komt er snel meer capaciteit. Volgende week is fietsactie in Zuidhof gepland.

-Kinderen van de Reuzepas zijn gaan zingen bij Glana en ook daar in de keuken gaan kijken; dit loopt goed en
was erg leuk. Lily vertelt dat ze ook een mail heeft gehad over een activiteit komend voorjaar met de kinderen
van groep 8; ze gaat de mail nog eens opzoeken.
-Het activiteitenoverzicht is nog niet aangeleverd? Jacqueline stuurt een mail naar Brenda ( ziek) en collega die
dit evt. kan overnemen.
-Realisatie Barbaramonument wordt waarschijnlijk april 2018, een fotoreportage in volgend wijkblad.
- Webiste moet nog meer geactualiseerd worden; Piet is er mee bezig. Hij zal ook de deadline voor de
wijkkrantjes van volgend jaar doorgeven. Het is erg jammer dat de scholen zo weinig gebruik maken om
informatie in de wijkkrant te zetten.
-Nieuwbouw Park Glana; bouwplannen zijn gewijzigd en er komt een nieuwe informatiebijeenkomst.
6.Rondvraag
-Hannie vertelt dat de Kerstmarkt erg gezellig was maar dat het te koud was om lang te blijven.
-Joyce; er is een speel- en knutselruimte beschikbaar in een ruimte in de plint van de Wagenaarflat. Er worden
hier regelmatig knutselmiddagen gehouden voor de kinderen. Een officiële opening heeft nog niet
plaatsgevonden en Joyce houdt ons op de hoogte. Lily Werner vraagt of dat dit de Kids club is, maar dat is niet
zo. We zijn eigenlijk niet op de hoogte hoe dit draait en ik zal hierover ook een mail naar Brenda en/of collega
sturen. Lily zou hier op school ook graag meer bekendheid aan willen geven. Ze is daarnaast ook op zoek naar
samenwerkingsverbanden met Artamuse en evt. sportverenigingen. Contact PIW?
Joyce vertelt dat er 5 nieuwe vrijwilligers gaan meehelpen binnen de activiteiten van de hoogbouw.
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