Notulen Klein overleg WPG Geleen Zuid & de Kluis, maandag 19 februari 2018

Aanwezig: Jo Kleijn, Jeroen Schoonen, Michel Velema, Inge Buijs, Marcel Mastenbroek, Jos
Faarts, Harry Goossens, Joyce Bergholtz, Corry Koster, Terrence Oeij en Ronald Otten.
Afgemeld: Piet Besselink, Ben Ketelsleger, Hajer Harzi, Elliot Lalaster, Richelle Geven, Ton
Wolters, Ton Cuijpers, Michel Penris en Jacqueline Goertz.
Opening door de voorzitter.
Speciale aandacht voor de zieken, met name voor Michel. Iedereen wenst hem beterschap
en een spoedig herstel toe.
1. Notulen Klein Overleg d.d. 14 december 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen betreffende de vorige notulen.
2. Post/mededelingen
Ivm ziekte van Jacqueline geen info.
3. Presentatie Who Cares/………
Er wordt uitleg gegeven omtrent de presentatie welke te zien is in het pand van de
voormalige opticien in Zuidhof. Deze presentatie is enkele uren per week geopend en wordt
bemand door enkele van onze leden. De opkomst tot nu toe is zeer tegenvallend.
Inge Buijs geeft aan dit nog eens kenbaar te maken op de FB pagina van Zuidhof.
4. Naoberzorg Help Nederland vooruit
Door Jos Faarts wordt een en ander uitgelegd. De vraag is of wij als WPF daar ook onze
voordelen uit kunnen halen. Mogelijk wel voor buurtverenigingen etc. Afspraak is gemaakt
dat Jos hen gaat benaderen en vragen of zij een presentatie willen houden binnen het WPF
(Actie: Jos)
5. Aandachtspuntenlijst WPF Geleen Zuid & de Kluis 2017-2018
- Appartementen in voormalig BS ’t Kempke: Marcel geeft aan dat hiervoor Bert
Kamphuis voor benaderd dient te worden. Er zou een info avond gepland gaan
worden (Actie: Ronald)
- Voetpad Biesenweg: zit voortgang in. Geen bezwaar gemaakt tegen de tekening op
gemeente.
- Duurzaam accommodatiebeleid: wordt volgens Marcel meegenomen in een
uitgebreide evaluatie bijeenkomst binnen de gemeente in het voorjaar.\
- Overlast park/Hendriklaan: 5 maart is er een gesprek met een afvaardiging van de
bewoners, gemeente, politie, WPF en BPT.
- Veiligheid rondom scholen: Er wordt een plan opgemaakt om samen met politie,
handhaving, BPT en de scholen zelf naar een oplossing te zoeken. (actie: Jeroen)
- Jeugdactiviteiten PIW/Kidsclub: Joyce geeft aan dat men een ruimte onder
Wagenaarstraat ter beschikking hebben. Deze wordt momenteel opgeknapt door
ZoWonen. Hier gaan de knutselactiviteiten met de kinderen plaatsvinden.

-

-

Samenwerking buurtnet Maastricht: wordt voortgezet in een aparte bijeenkomst met
de WPF’s binnen de gemeente. Ton Wolters en Ronald Otten gaan hier naar toe.
Barbaramonument tuin 3 musketiers: Ronald geeft aan dat het contract met
Woonpunt is getekend. Binnen afzienbare tijd zullen de piket paaltjes de grond in
gaan en kan begonnen worden met de voorbereidingen van het plaatsen van het
monument.
Besteding geste SABIC: blijft een aandachtspunt.
Wijkkrant redactie: De deadline voor de volgende editie is 28 april 2018, aanleveren
via het mailadres: redactie@geleenzuid.nl
Website/FaceBook: De inhoud van de website betreffende het gedeelte over “onze
Wijk” blijkt sterk verouderd. De leden vragen om aanpassing hiervan. Verzoek aan
Ton Wolters om dit stukje aan te passen (actie: Ton Wolters)

Rondvraag:
Marcel: Op 1/3/2018 om 19:00 uut zal in het Asta theater te Beek een info avond zijn
betreffende de extra vliegbewegingen op MAA (vliegveld)
Joyce: Op 28/3/2018 tussen 14-16 uur ios de knutselhoek (Wagenaarstraat) geopend en
gaan de kinderen iets leuks maken voor Pasen. Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken.
Ronald: Geeft aan dat hij ambassadeur is geworden betreffende de afvalproblematiek samen
met Brian Abelahausen (ZoWonen). Als hotspots binnen onze wijk zijn benoemd: de van
Goyenstraat, de Eberhardstraat en de Jos Klijnenlaan. Op deze locaties zullen maatregelen
worden genomen. Meer info volgt nog.
Eerstvolgend overleg is het Groot Overleg: 17 april 2018
Volgend klein overleg: 13 juni 2018
Om 21:10 uur sluit Ronald de vergadering.

26/2/2018 aanvulling Eugene Lebon via mail
’t Kempke; ik weet dat er een omgevingsvergunning is verleend voor zorgappartementen met
24-uurs zorg. (via publicaties) De bezwaartermijn is bijna verstreken. Ik weet niet of er
bezwaren c.q zienswijze zijn ingediend. Op het moment dat de vergunning wordt verleend
komt er een infoavond. Dit is overigens de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Ik zal
bij vergunningen vragen of ze mij informeren als de procedure is afgerond.
Jeu de boulesbaan Burg. Damenpark: binnenkort wordt i.s.m. met buurtvereniging ’t
Kummenaolke (o.a. lees dr. Dolhain) op locatie (Peter Hulsman, Mario Nouwen en
ondergetekende) e.e.a. afgestemd. Hierna zal het niet meer zo lang duren ik hoop in iedere
geval voor de zomer.

