
Notulen van het klein overleg WPF Geleen Zuid & de Kluis maandag 10 december 2018 

Afgemeld; Ben Ketelslegers, Ton Wolters, Jeroen Schoonen, Marcel Mastenbroek, Jos 

Faarts. 

Aanwezig; Michel en Nicole Velema, Joyce Bergholtz, Piet Besselink, Corry Koster, Jo Kleijn, 

Ton Cuijpers, Ronald Otten, Michel Penris, Jacqueline Goertz 

 

1. Opening door de voorzitter 

Ronald opent de vergadering en stelt onze gastspreker voor; mw. Willemsen, woonachtig in 

de Aidaflat. Mw. geeft aan dat, sinds de fusie en uitbreiding van de overliggende 

basisschool, haar woongenot ernstig verstoord is door geluidsoverlast van parkerende auto’s 

met luid dichtslaande deuren en harde muziek s’ morgens vanaf 6.30 uur en geluiden van 

spelende kinderen op speelplaats gedurende de hele dag. Mw. heeft al verschillende keren 

gesprekken gehad met het bestuur van de betreffende school maar mw. merkt niet dat er 

iets verandert in het parkeerbeleid of anders. Vanuit onze werkgroep Verkeer en Veiligheid 

kunnen we meekijken naar parkeer-en stopverbod situatie/duidelijke gele strepen ed. Daarbij 

wordt meegenomen of er door de nieuwbouw inderdaad een soort klankbordconstructie is 

ontstaan waardoor het geluid van spelende kinderen in een bepaalde richting wordt 

gestuurd. Maar aan dat laatste is echter niet veel te veranderen. Mw. Willemsen heeft niet bij 

andere bewoners van de flat nagevraagd of deze klacht wordt gedeeld en we raden haar aan 

dit eens na te gaan. Niet iedereen ervaart namelijk overlast van spelende kinderen en het is 

inherent aan het wonen tegenover een school. Parkeeroverlast kan mogelijk wel opgelost 

worden door een ander beleid en betere handhaving, en daarmee kunnen we de gemeente 

op de hoogte stellen van de bevindingen die we de komende maanden constateren. 

Er blijft contact met mw. Willemsen over de gang van zaken. 

Toevoeging van Marcel Mastenbroek via email” M.b.t. De school vraagt de Verdistraat ook 

aandacht voor foutparkeren. Wij vragen de directie van de school hierop te letten. B De gele 

streep tegenover Verdistraat 4 en 2  en de flat is niet geverfd dit in tegenstelling tot de streep 

aan de kant van ons huis. Aan beide kanten is een parkeer en stopverbod. Vanaf het begin 

van dit nieuwe schooljaar geeft vindt al overlast. Dit ook al doorgegeven aan wijkbeheer”. 

 

2. Notulen van vorig klein overleg WPF Geleen Zuid & de Kluis  

Ik had per abuis de notulen van 13 juni meegestuurd ipv de notulen van 4 oktober jl. maar 

deze stuur ik alsnog mee. Mochten er nog opmerkingen zijn, dan word dit nog vermeld.  

 

3. Post/mededelingen 

Nvt 

 

4. Haalbaarheidsonderzoek door gemeente betreffende gemeenschapshuis GZ  

Via Marcel Mastenbroek is ons als WPF gevraagd een mening te geven over de voorkeur 

voor een bepaalde locatie voor een gemeenschapshuis voor de wijk Geleen Zuid & de Kluis 

en er is een brief naar het college/wethouder Geilen gestuurd. Het Plenkhoes heeft wat ons 

betreft de beste papieren qua locatie en grootte en zou na een fikse opknapbeurt een ideaal 

buurthuis/gemeenschapshuis kunnen zijn voor allerlei activiteiten. De Heremiet wordt 

verkocht, de Biesenhof is te ver weg, Amusant staat te koop, is perfect maar te klein voor 

grotere evenementen en de van Arskerk heeft ook grote verbouwingen nodig wil het 

eventueel geschikt zijn. Een grote veranda (met schuifdeuren aan zijkanten) tussen 

Amusant( zou dan door gemeente aangekocht moeten worden) en Plenkhoes wordt nog 

geopperd maar gezien de financiële problemen bij de gemeente zal dat geen optie zijn. Alle 

opties kosten echter veel geld. We wachten af wat de gemeente van onze brief zal zeggen. 

 

 



5. WerkgroepPartnerschap in Participatie 

In ons vorig overleg hebben we met elkaar besproken over wat we belangrijk vinden in onze 

communicatie met de gemeente en daarbij waren wij over het geheel genomen positief 

omdat onze samenwerking al langere tijd goed verloopt. Die punten zouden ook worden 

genoemd in de gezamenlijk brief van alle wijk/buurtlatforms in onze gemeente, die zou 

worden aangeboden aan wethouder Geilen, maar dat is niet gebeurd. Ronald en Ton zijn 

hierbij gelijk uit de betreffende werkgroep gestapt en hebben aan wethouder Geilen 

persoonlijk uitgelegd hoe het een en ander is gelopen. Er zijn blijkbaar een aantal platforms 

niet te spreken over de huidige contacten met de gemeente, en willen daar op deze manier 

een verandering in bewerkstelligen. 

 

6. Aandachtspunten WPF Geleen Zuid & de Kluis 2018 

-Voetpad Biesenhof; alles ligt klaar om te beginnen, er moet nog groen licht komen vanuit de 

gemeente inzake de financiën. Bij het vorig overleg van Glana nieuwbouw heb ik, 

Jacqueline, aangegeven dat het betreffende voetpad/oversteekplaats er komt en daar waren 

ze niet van op de hoogte. Vanwege de aansluiting aan het gebied van de nieuwbouw en de 

veranderingen rondom de verkeerssituatie op de Spaubeeklaan is dit een mooie aanleiding 

dit mee te nemen in het gehele plan. 

-Er is veel onrust rondom sloop/renovatie rondom Zo Wonen project. Wij gaan namens het 

WPF een mail sturen of er meer aandacht kan komen voor betere en meer communicatie 

naar de bewoners. Deze mail is inmiddels verstuurd.  

-Corry vertelt over het Project, “het Huis van de Buurt”, dat Glana/Zuyderland aan het 

opzetten is om de bewoners thuis te helpen met allerlei zorgvragen/ klusjes/ maaltijden/ 

vervoer met behulp van vrijwilligers. Het is de bedoeling half februari 2019 operationeel te 

zijn> meer info volgt, voor het volgend wijkblad wordt een artikel aangeleverd. 

 

 

Volgende deadline wijkblad is 12 april 2019 

Jaarmarkt 23juni 2019 

Datums vergaderingen WPF 2019  

Woensdag 6 februari 

Dinsdag 9 april groot overleg 

Donderdag 6 juni 

Maandag 2 september 

Dinsdag 12 november groot overleg 

Woensdag 11 december 

 

7. Vacature Secretaris WPF 

Er zijn nog geen gegadigden. Michel neemt taak van secretaris zolang over. 

 

8.  Rondvraag en afsluiting  

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de fijne samenwerking. Ik zal zeker nog wel af en 

toe een vergadering bijwonen; zeker omdat de belangstelling voor de ontwikkelingen rondom 

het “Who Cares”project en Glana Nieuwbouw mijn aandacht blijft houden en ik zal jullie 

daarvan zo goed mogelijk op de hoogte houden. 

 

Groet, Jacqueline Goertz 

 

 


