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Notulen van het Klein overleg WPF Geleen Zuid & de Kluis 

Datum: donderdag 4 juni 2020 

Plaats: Grote zaal Plenkhoes (i.p.v. Wiekhoes) 
 

Aanwezig: Piet Besselink, Joyce Bergholtz, Andries Bosma, Ton Cuijpers, 

  Pascalle Koenders, Corry Koster, Léon Lemmens, Michel Penris, 

  Ramon Dierx, Ronald Otten, Jos Raven, Francien van Stiphout en 

  Ton Wolters 

Afgemeld: Jacqueline Goertz, Hannie Goossens, Jo Kleijn, John Schreurs 

 

Van andere leden geen afmeldingen ontvangen. 

 

1. Opening door de voorzitter 

• Andries Bosma opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij met 

deze grote opkomst. Het bestuur heeft gemeend om na de hectische periode 

rondom corona - waar ook mensen uit onze buurten mee te maken hebben 

gehad - toch weer een vergadering van dit Klein overleg te plannen. Hij heeft 

de gevolgen zelf ondervonden. Hij hoopt dat de crisis snel voorbij gaat. 

• Deze keer is de vergadering in de grote zaal van het Plenkhoes. Dit, omdat in 

de vergaderruimte van het Wiekhoes onvoldoende ruimte is voor deze grote 

groep. Aan WPF wordt wel de zaalhuur en de koffie in rekening gebracht. Dit 

is akkoord. 

• Andries Bosma feliciteert Ronald Otten vervolgens nog eens met de 

koninklijke onderscheiding voor diens vele (vrijwilligers-)werk in de afgelopen 

jaren. 

 

Hierna gaat Andries verder met de agenda. 

 

2. Notulen Klein Overleg van 5 en 18 februari 2020 

5 februari 2020 

Pagina 3, 2e alinea: invoegen het woord "moeite" en "notulen" wordt "statuten" 

Pagina 5: Na "samenwerking" invoegen "mogelijk is" 

 

18. februari 2020 

Dit verslag is akkoord. 

 

Beide verslagen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris. 
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3. Mededelingen 

Bestuurssamenstelling WPF 

• Er heeft 1 gesprek plaatsgevonden met een kandidaat voor penningmeester, 

maar dat was geen succes. Betrokkene heeft zelf afgehaakt. 

• In het wijkblad en op de website / facebook pagina blijft de oproep voor 

aanmelding van kandidaten staan. 

• Michel Penris blijft in functie tot dat een nieuwe penningmeester is benoemd 

• Léon Lemmens meldt zich aan als kandidaat; het bestuur zal zich beraden. 

Herstart vergaderingen en activiteiten WPF 

• Andries Bosma deelt mede dat het bestuur ernaar streeft de vergaderingen 

van het Groot en het Klein overleg volgens het eerder vastgestelde schema 

voor 2020 te laten doorgaan. Net zoals voor dit Klein overleg, moeten de 

leden voor die komende vergaderingen vooraf aangeven of zij wel of niet 

zullen komen. 

Jaarmarkt / Culturendag 

• Helaas gaan beide evenementen dit jaar niet door. Alle energie die al is 

gestoken in de organisatie voor dit jaar wordt een op een meegenomen in 

2021. Het bestuur en de werkgroep jaarmarkt gaan er van uit dat het volgend 

jaar wel mogelijk zal zijn de jaarmarkt te organiseren. 

• Voor wat de Culturendag betreft vraagt Andries Bosma nog of er al contact is 

geweest met ZOwonen over een mogelijke financiële bijdrage vanuit het 

leefbaarheidsfonds. 

• Joyce Bergholtz zegt dat dit nog niet is gebeurd. Culturendag wordt volgend 

jaar wel weer georganiseerd en vooraf zal er contact zijn met ZOwonen.   

Halloween 

• In verband met de nog geldende corona maatregelen, gaat dit feest dit jaar 

helaas niet door. 

Boomplantinitiatieven 

• Piet Besselink deelt mede dat het de Provinciale subsidieregeling heeft 

gemaild aan de secretaris. Deze stuurt de regeling door aan Zuyderland 

(Corry Koster) om te daar te bekijken of en zo ja bij het nieuwe bouwproject 

(Park Glana) daarvan gebruik kan worden gemaakt. 

• Diverse mogelijkheden worden besproken (betrekken van scholen bij 

onderzoek; Bunderhofje). WPF gaat zich beraden over mogelijke boomplant 

initiatieven in onze wijken. Het bestuur staat open voor die initiatieven. 

Mural op gevel van gebouw Graaf Huyn College 

• Er is hierover een gesprek geweest met de directeur. Deze wil graag gebruik 

maken van o.a. de communicatiekanalen van WPF om buurtbewoners te 

informeren. Bedoeling is dat leerlingen zelf aan de slag gaan. In verband met 

corona hebben de activiteiten even stilgelegen. 

• De directeur zal tijdens het volgende Groot overleg verdere informatie geven.  

Mural op flatgebouw ZOwonen 

• Ramon Dierx zegt dat er best veel respons is geweest op de actie van 

ZOwonen op 5 maart jl. De ideeën worden nu uitgewerkt en ZOwonen zal 

daarna besluiten hoe de Mural er zal gaan uitzien. ZOwonen kiest er nu wel al 

voor de Mural te laten maken door artiesten / kunstenaars. Hierbij wordt ook 

zeker gedacht aan een lokale artiest / kunstenaar. Ideeën zijn welkom bij 

ZOwonen. 
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• Michel Penris vraagt om op de Mural een plek in te ruimen voor Jan 

Ritterbeeks. Hij heeft zich veel ingezet voor de wijk Geleen Zuid. Meerdere 

leden zijn het hiermee eens. Wordt bekeken door ZOwonen. 

• Verder geeft Ramon nog uitleg over de voortgang van het project en over de 

brief die de huurders van de te slopen (flat-)woningen hebben gekregen. 

Binnen een aantal weken zal worden gestart met de sloop en op termijn 

komen in het gebied 75 nieuwe appartementen terug. De plannen daarvan zijn 

nog niet klaar. 

• Het open gebied dat ontstaat door de sloop zal worden afgezet en dan komt 

er waarschijnlijk een tentoonstelling van belangrijke (historische) zaken die 

zich in Geleen Zuid hebben voorgedaan. 

• Ton Wolters en Piet Besselink geven in overweging zeker ook een plek in te 

ruimen voor Jos Klijnen. Diens naam is onlosmakelijk verbonden met onze 

wijk en er is een straat naar hem genoemd. 

▪ Ton Wolters biedt aan om ZOwonen vanuit de Heemkundevereniging 

foto's en andere informatie hierover te sturen. Dit is akkoord. 

 

4. Financiële zaken 

• Kascontrolecommissie verleent decharge voor de periode 2016 tot en met 

2019 

• In de extra vergadering van 18 februari 2020 is decharge verleend. Voor 

kennisgeving aangenomen. 

• Financiële verantwoording penningmeester 1e half jaar 2020 

• Michel Penris meldt dat 1 uitgave is gedaan. 

• Besloten wordt om de financiële situatie van het 1e half jaar 2020 - in 

overeenstemming met de door de kascontrole commissie geadviseerde 

regels - te controleren. 

• Het verslag over die periode kan dan in de septembervergadering van het 

Klein overleg worden geagendeerd. Als dan een nieuwe penningmeester 

bekend is, is dat ook een goed moment om de zaken vanaf dan over te 

nemen. 

• Michel Penris maakt een afspraak voor de kascontrolecommissie. De 

leden zijn: 

• Ton Cuijpers en Léon Lemmens 

• Ton Wolters is reserve lid 

• Joyce Bergholtz is stagiair. 

 

5. Noodzakelijk onderhoud monument Barbarastraat en het vernieuwen van de daarbij 

behorende vlag 

• Ton Cuijpers ligt nog kort toe welke procedure is gevolgd en welke de beste 

offerte is voor WPF 

• De opdracht wordt gegund aan Installatiebedrijf Lemmens BV te Beek. 

• Streefdatum voor inwerkingtreding 15 september 2020. 

• Bestuur zal zich beraden over uitnodiging externe partners. 
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6. Activiteiten in 2020 

• Organisatie Halloween 

• Gecanceld. 

• Redactie Wijkblad / Website / Facebook 

• Afspraak wordt gemaakt dat Andries Bosma wordt toegevoegd in de 

verzendlijst van de redactie. 

• Léon Lemmens vraagt of het zinvol is externe partners te vragen of er kopij is 

voor plaatsing in het wijkblad. Dit kan vooraf per mail worden gevraagd met 

daarbij aangegeven de deadline voor aanlevering. 

• Meerdere redactieleden delen mede dat dit bij een aantal externe partners al 

gebeurt. 

• Ramon Dierx deelt mede dat ZOwonen interesse heeft om meer gebruik te 

maken van de communicatiekanalen van het WPF. Dit, omdat WPF dicht bij 

de mensen staat en goed zicht heeft op wat er gebeurt in de wijk Geleen Zuid. 

Echter, ZOwonen zou de informatie over allerlei zaken graag frequenter willen 

delen met de bewoners / huurders. 

• Meerdere leden zeggen heel blij te zijn met het idee van ZOwonen en dit van 

harte te ondersteunen. Echter, ophogen van de frequentie van de uitgifte van 

het wijkblad zal helaas niet kunnen. Daarom stelt Ton Wolters voor gebruik te 

maken van een advertorial die kan worden geplaatst. Bovendien kan 

daarmede gebruik gemaakt worden van de website en facebook pagina van 

WPF. Piet Besselink meldt dat met name de facebook pagina goed gelezen 

en dat deze dus ook een zeer goede informatiebron kan / zal zijn voor 

ZOwonen. 

• Afspraak wordt gemaakt dat er een financieel voorstel (kostenoverzicht) wordt 

gedaan aan ZOwonen.  

 

7. Activiteitenlijst 2020 

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

8. Aftasten mogelijkheden voor actieve deelname van leerlingen en 

onderwijsinstellingen in de wijk 

• Basisscholen en Graaf Huyn College 

• WPF vindt dit een goede zaak en het bestuur zal bij de scholen aftasten 

of er interesse is. 

• Mogelijkheden voor actieve deelname kinderen aan WPF (kinderwijkplatform) 

• Ook dit vindt WPF de moeite waard om te bekijken of dit mogelijk is in 

onze wijk. Er zijn verschillende websites voor informatie en er kan contact 

gelegd worden met scholen en / of andere wijken waar zo'n orgaan al 

actief is. 

 

9. Rondvraag 

• Léon Lemmens vraagt naar het sociaal plein en of dit voldoende bekend is. 
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• Na enige discussie is geconstateerd dat het sociaal plein niet behoort tot de 

taken van het WPF, maar een verantwoordelijkheid is van PIW en de gemeente. 

PIW zetelt sinds kort in het schoolgebouw in de Dunantstraat. 

• Léon Lemmens zegt dat de wijkagent voor onze buurten niet goed bereikbaar is. 

Hij vraagt naar diens mailadres. De secretaris stuurt dit toe. 

• Joyce Bergholtz vraagt of voor deze en voor de nog komende vergaderingen een 

namenlijst is of wordt gemaakt. Dit is nu verplicht in verband met de geldende 

coronamaatregelen. 

• Andries Bosma zegt dat met de uitbater van het Plenkhoes is afgesproken de 

presentielijst voor de vergadering hiervoor te gebruiken. Eén aanwezige heeft 

hier bezwaar tegen. 

• Ramon Dierx deelt mede dat de onlangs gehouden actie "Bewegen op het 

balkon" heel positief is ontvangen. Het was heel leuk en voor herhaling vatbaar. 

Joyce Bergholtz en Francien van Stiphout bevestigen dit. 

• Ramon Dierx vraagt of in deze wijk de "Next door" app van kracht is. Andries 

Bosma bevestigt dat, maar zegt dat het bereik van die app verder gaat dan 

alleen Geleen Zuid en de Kluis. Hij zal per mail meer informatie sturen. 

• Ronald Otten zegt begrepen te hebben dat d' Heremiet is verkocht. Hij vraagt of 

iemand weet wat er gaat komen. Dit is nog niet bekend. 

 

10. Afsluiting 

 

 

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van ……………… 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

Andries Bosma     Jos Raven 

 

 

 

……………………     …………………….. 


