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Notulen Wijkberaad Broeksittard 

 
Verslag bijeenkomst van 10 april  2017. 

Pierre Nusser A Wil Ehlen A Wethouder Astrid Verblakt 1 

Theo Koenen A Jes Stelten A Stadsdeel manager May Jung 1 

Winand Schmeitz A Louis de Vos A Wijkagent Peter Albertoe A 

Wil Engelen A Ton Ehlen 1 Zo Wonen Ramon Dierx A 

Emmy Schwillens A Erik Landwehr 1 Wijkcoördinator Fr. Mostard A 

Wil Schwillens 1 Frank Hundscheid 1 Directie/Team De Tovertuin 1 

    Nadine Zaicsek, PiW 1 

1 = Afgemeld  2 = afwezig niet afgemeld  

     
Vergaderdatums       

 
2017 

   

 
maandag  16 januari + 

 
maandag  15 mei 

 
maandag  11 september 

maandag  20 februari maandag  19 juni  maandag  16 oktober  

maandag  13 maart  maandag  17 juli  maandag  20 november +  

maandag  10 april +  maandag  21 augustus maandag  18 december  

 

1. Welkom. 

De voorzitter, Pierre Nusser, heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 13 maart 2017. 

Het verslag van de vergadering van 13 maart word ter vergadering uitgereikt aan de aanwezige, dit 

verslag word allereerst doorgelezen door de aanwezige alvorens we het verslag gaan behandelen, 

helaas is onze secretaris voor deze vergadering verhinderd vanwege andere verplichtingen elders.  

Er zijn verder geen  op of aanmerkingen op het verslag van 13 maart. 

 

3. Ingekomen en uitgaande post. 

Een uitnodiging ontvangen van het gemeente bestuur voor de lintjes regen. (ter kennisgeving)  

 

4. Lopende activiteiten. 

 

* 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. 

Louis merkt op dat er iedere dag opnieuw veel heel veel rommel gedumpt word in de 

Rembrandstraat. 
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 Peter geeft aan dat hij naar alle waarschijnlijkheid ook op zondag 21 mei aanwezig zal zijn.  

 Francois geeft nog aan dat er al afspraken zijn gemaakt voor de kermis van dit jaar. 

 

7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst gesloten.  

 De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 15 mei 2017 om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk in het 

gemeenschapshuis. 

 

 


