
Notulen Klein Overleg woensdag 13 juni 2018 

Afgemeld: Piet Besselink, Lily Werner, Ben Ketelslegers, Corry Koster, Jeroen Schoonen. 

Aanwezig: Jos Faarts, Nicole Velema, Inge Buijs, Joyce Bergholtz, Hannie Goosens, Ton Cuijpers, 

Michel Velema, Erik Salden, Ton Wolters, Michel Penris, Ronald Otten, Jacqueline Goertz. 

 

Opening van de vergadering door de voorzitter, Ronald Otten. 

 

1.Notulen van vorig klein overleg 19 februari 2018 

Ton Wolters heeft het stukje “onze wijk” op de website herschreven en het is aangepast. 

 

2. Post/mededelingen 

We hebben een extra agendapunt ”Who Cares” met een terugkoppeling van Inge Buijs over de 

bijeenkomst op 5 juni jl. 

 

3.Jaarmarkt 

Het is dezelfde opzet als vorig jaar, de organisatie loopt, iedereen is welkom, en neem je familie en 

vrienden mee. 

 

4. Samenwerkingsbijeenkomst, werkgroep 23 mei 

De gemeente is voorstander van een grotere invloed van burgers over hoe ze willen wonen en leven 

in hun wijk en stad. Op 23 mei is er een bijeenkomst geweest van alle wijkplatforms en de 

wijkbewoners waarbij er over 10 stellingen kon worden gediscussieerd met het thema “van 

Gemeente gestuurd naar Burgerinitiatief. Helaas was de opkomst laag. Er wordt nog feedback 

gevraagd, uitkomsten van het geheel worden overhandigd aan de wethouder Wijkgericht werken. 

Het vergt een cultuuromslag, dat mensen tijd en energie willen steken in vrijwilligerswerk. In onze 

wijk zijn er gelukkig al veel burgerinitiatieven, dus dat doen we goed. 

 

5. Zorgappartementen ’t Kempke 

Er waren veel geruchten oa. op Facebook, over de mensen die er zouden komen wonen, mn. 

verslaafden. De informatiebijeenkomst heeft veel ongerustheid bij de omwonenden kunnen 

wegnemen. De buurtbewoners werden ook gevraagd mee te denken over inrichting van de tuin. We 

zullen nieuwsbrieven ontvangen over het verloop van de verbouwing. Er komt ook een infostand op 

de jaarmarkt. 

 

6 Aandachtspunten WPF Geleen Zuid & de Kluis 2017-2018 

De sponsorverzoeken voor het parkje Bunderhof vallen nog steeds tegen. 

Brand Bier heeft de schulden van de Heremiet overgenomen, en het pand zal een heel andere 

bestemming krijgen, het wordt zeker geen buurtvoorziening meer. 

PIW gaat weer activiteiten opzetten maar hebben erg weinig vrijwilligers. Jos Evers is aanspreekpunt. 

 

6a Who Cares 

Inge Buijs was, ook namens het WPF op de bijeenkomst van Who Cares georganiseerd door de 

gemeente, aanwezig. Er was een grote opkomst en er waren vele partijen aanwezig. De reacties 

waren over het algemeen positief, behalve dat sommige geluiden van Zo Wonen terughoudend 

overkwamen. Ze zagen het plan van de openbare ruimte als een bedreiging omdat er al plannen 

klaarliggen. Inge heeft aandacht gevraagd voor een goede communicatie , een gevarieerde mix van 

jong en oud en ook het feit dat er een breed burgerdraagvlak moet worden gevormd om het plan 



van de grond te krijgen. In bijgaande mail van Helene Houben wordt er nog meer informatie 

gegeven.  Volgende stappen om (3) werkgroepen ( wonen, openbare ruimte en welzijn) in een 

wooncoöperatie van burgers op te zetten, naast een actief vrijwilligersnetwerk zijn in vorming, meer 

informatie volgt. 

 

7. Rondvraag 

-Jos Faarts vertelt dat de info van Noarberzorg niet veel nieuws heeft gebracht. Het enthousiasmeren 

van mensen om vrijwilliger te worden is een probleem voor alle verenigingen, en er is niet een 

makkelijke oplossing voor. 

-Ton Cuijpers geeft aan dat bij een rondrit door de gemeente hij zich ergert aan de staat van 

onderhoud aan de openbare ruimte, wegen ed. Het gaat hard achteruit. Omdat er meerdere signalen 

vanuit de bewoners komen is het goed om dit geluid terug te koppelen naar de gemeente. Ton 

maakt een opzet voor een brief die we namens het WPF kunnen sturen. 

-Het “Barbaramonument” wordt as. vrijdag of maandag geplaatst. Er moet wel nog een soort coating 

overheen en Michel zal bij Sitech navragen wat de beste methode is. De datum van de opening van 

het monument is nog niet gepland. 

-Jacqueline geeft aan dat ze het secretariaat 3 jaar zou runnen en dat die tijd nu voorbij is. Ze blijft 

aan totdat er een goede vervanger wordt gevonden. Nicole Velema geeft aan dat ze er wel wat meer 

over wil weten en inzicht wil krijgen over wat de functie inhoudt, en misschien dat ze t overneemt. 

-Hannie vertelt dat ze een openbare kienmiddag wil organiseren voor buurtbewoners en vraagt of ze 

hier een vergunning voor moet aanvragen. Het kan zijn dat een melding bij de gemeente al 

voldoende is en ze gaat hier achteraan. 

-Joyce vraagt handvaten voor de Hoogbouwcommissie om een organisatie als Zo Wonen te 

confronteren, in verband met de jarenlange problemen, vele klachten, en verschillen in behandeling? 

Klopt dat wel? Eerst zeker weten, goede adviezen werden gegeven, en Joyce gaat er mee aan de slag. 

-Inge vraagt aandacht voor een lid van de Buurtpreventie die het te bont maakt. Ronald heeft al 

stappen ondernomen, er zijn al gesprekken geweest, ook met gemeente en de betreffende persoon 

is gestopt als medewerker van het Buurtpreventieteam.   

 

 

Het volgend Klein Overleg is op donderdag 4 oktober om 20.00 uur in het Wiekhoes. 

 

 

 

 

 

 


