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Notulen Wijkberaad Broeksittard 

 
Verslag bijeenkomst van 15 mei  2017. 

Pierre Nusser A Wil Ehlen A Wethouder Astrid Verblakt 1 

Theo Koenen A Jes Stelten A Stadsdeel manager May Jung A 

Winand Schmeitz A Louis de Vos A Wijkagent Peter Albertoe 1 

Wil Engelen A Ton Ehlen 1 Zo Wonen Ramon Dierx 1 

Emmy Schwillens A Erik Landwehr A 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 / mededelingen 

De voorzitter, Pierre Nusser, heet iedereen welkom. 

Als mededeling deelt  de voorzitter mee dat Winand Schmeitz per direct gestopt is als DB lid en ook 

als secretaris / penningmeester, hij neemt wel nog het penningmeesterschap waar zolang er nog 

geen nieuwe penningmeester is. 

Dat betekent ook dat het platform dringend verlegen zit om uitbreiding, zeker in het DB zijn er 

dringend mensen nodig. De voorzitter zal zowel de vergedering leiden als ook proberen te notuleren, 

wij weten met z’n allen dat dit niet de ideale situatie is.  

Ook is het platform nog steeds met het oprichten van een Watts App groep, hier zoeken wij een 

beheerder voor. 

Ook het buurtpreventie team is nog steeds niet van de grond, intussen is een mail gestuurd met de 

vraag of er voor de wijkontmoetingsdag nog iets te regelen is met bijvoorbeeld te flyeren voor beide 

activiteiten.  

 

2. Verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 10 april 2017. 

Op bladzijde twee bij de rondvraag onderdeel kermis nadere toelichting gegeven.  

Van uit de gemeente is de kermis voor dit jaar geregeld, wat er precies geregeld is dat weten wij ook 

niet, er is nu afgesproken dat na het feestweekend een afspraak gemaakt word met Jef Schurgens. 

 

3. Ingekomen en uitgaande post. 

Er is geen mail verkeer geweest en ook bij Winand zijn geen mails binnen gekomen.  
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4. Lopende activiteiten. 

 

* Ten aanzien van de wijkgids voor huidige en nieuwe bewoners van Broeks ittard is er bij May Jung 

op aan gedrongen dat het voorwoord van de burgemeester nog steeds niet binnen is, jammer dat we 

uitgerekend op het voorwoord zo lang moeten wachten. Winand heeft wel al een proefdruk bij zich 

zoals het er ongeveer zal gaan uitzien. 

 

 

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  beide  verslagen en kunnen als zij dit willen bij het volgend overleg aanschuiven. 

 

6. Rondvraag. 

Jes:  vraagt naar de wijkgids, zij krijgt na de vergadering van Winand een kopie  ter inzage uitgereikt. 

Willem: op  het kerkplein speelt er in de  avond uren van alles af, het lijkt wel een crossbaan. 

 

7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst gesloten.  

 De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 19 juni  2017 om 19.00 uur.  

Zoals gebruikelijk in het gemeenschapshuis. 

 

 


