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1 = Afgemeld

Vergaderdatums
maandag
maandag
maandag
maandag

16 januari +
20 februari
13 maart
10 april +

Verslag bijeenkomst van 13 maart 2017.
Wil Ehlen
V Wethouder Astrid Verblakt
Jes Stelten
V Stadsdeel manager May Jung
Louis de Vos
V Wijkagent Peter Albertoe
Ton Ehlen
1 Zo Wonen Ramon Dierx
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1 Wijkcoördinator Fr.Mostard
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1 Directie/Team De Tovertuin
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2017
maandag
maandag
maandag
maandag

15 mei
19 juni
17 juli
21 augustus

maandag
maandag
maandag
maandag

11 september
16 oktober
20 november +
18 december

1. Welkom.
De voorzitter, Pierre Nusser, heet iedereen welkom.
Emmy Schwillens merkt op de geplande vergadering van 16 oktober samen valt met de
oktoberfeesten in Sittard. Vooralsnog handhaven we deze datum.
2. Verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 16 januari 2017.
Er zijn geen op of aanmerkingen.
3. Ingekomen en uitgaande post.
* Begroting 2017 van Platform, inclusief “200 jaor bie ’t Holles” en realisatie kunstwerk, bij de
gemeente ingediend. Totale begroting ruim € 13.000,* Offerte ontvangen van Roel’s beestenboel, een mobiele kinderboerderij. Deze is gepland als
activiteit naast de kunst- en hobby markt. Kosten € 1000,- . Niet goedkoop maar wel een trekker!
Bedrag is wel begroot maar de begroting is nog niet goedgekeurd. Afwachten dus.
* Voorgenomen sluiting BS De Tovertuin.
- Kopie ontvangen van de brief van schoolbestuur Kindante aan de ouders van BS de Tovertuin, over
de voorgenomen sluiting van de school ingaande 1 augustus 2018.
- Kopie ontvangen van de protest van B&W van de gemeente tegen de sluiting van BS De Tovertuin.
- De voorzitter is van mening dat we dit niet zomaar aan ons voorbij kunnen laten gaan. Hij zal
contact opnemen met de stadsdeelmanager om hiermee te overleggen wat we kunnen doen.
* Schrijven van gemeenschapshuis Broeksittard over de verzekering van bij hun opgeslagen goederen
die eigendom van verenigingen zijn. In principe zijn die niet verzekerd voor vernieling/diefstal/brand.
- Het platform heeft geen goederen opgeslagen in het gemeenschapshuis.
* tevens een overzicht ontvangen van Algemene huur voorwaarden welke gelden in het
gemeenschapshuis.
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* Uitnodiging via mail van Matheux Willen, oud politieagent. Hij verzorgt workshops/voorlichting
over preventie voor ouderen.
Deze uitnodiging doorgeven aan ouderenbond. Voorzitter neemt contact op Tjeu Wetzels.
* Vrijwilligersdag in Sittard-Geleen op 11 en 12 maart. Iedereen moet zich daarvoor persoonlijk
aanmelden. Zie de site van de gemeente.
4. Lopende activiteiten.
* Ten aanzien van de realisatie van het monument. Winand en Louis hebben hierover een gesprek
gevoerd met May Jung. Dhr. Miltenburg was hier niet bij. (was van mening dat het geen kunst was).
May zal e.e.a. met de wethouder bespreken terwijl wij van onze kant het project concreter moeten
maken. Wat gaat het worden en wat kost het.
Gepland wordt een overleg met Marc Austen voor zijn mogelijke bijdrage aan de uitvoering.
* Ten aanzien van de wijkgids voor huidige en nieuwe bewoners van Broeksittard zijn tijdens de
jaarvergadering van de Hanewijzer afgesproken dat wij een concept maken. Verdere afhandeling is
een zaak van ons Platform.
5. Herdenking 200 jaar bij het koninkrijk der Nederlanden (200 jaor bie ’t Holles.)
Verslag van de voortgang van dit project is iedereen toegezonden. We proberen de bijeenkomsten
van dit project steeds te plannen aansluitend op de platformbijeenkomsten. De leden van het
platform ontvangen de verslagen en dergelijke.
6. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
7. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst gesloten.
De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 13 maart 2017 om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk in
het gemeenschapshuis.
Winand Schmeitz, secr.
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