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Notulen Wijkberaad Broeksittard 

 
Verslag bijeenkomst van 19 juni   2017. 

Pierre Nusser A Wil Ehlen A Wethouder Astrid Verblakt 1 

Theo Koenen A Jes Stelten A Stadsdeel manager May Jung 1 

Winand Schmeitz 1 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 Hunds  cheid A 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  

    vervallen 

1. Welkom  

De voorzitter, Pierre Nusser, heet iedereen welkom. 

 

2. Het verslag van de bijeenkomst van maandag 19 juni word verder zonder op of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande post. 

* Burgemeester Jan Schrijen heeft via een brief laten weten dat hij zondag 17 september aanwezig 

zal zijn bij de onthulling van het kunstwerk, ook laat hij in de zelfde brief weten zich aftemelden voor 

het feestweekend van 17 & 18 juni. 

* Er is een uitnodiging binnen gekomen van de tuinman van Sittard- Geleen voor het drinken van een 

kopje koffie en een stukje vla, dit alles ter ere van de vrijwilligers die een plantsoen ter adoptie 

hebben aangenomen, dit alles vind plaats bij de kabouter in de Baandert.  

* May Jung heeft gereageerd op een mail die op 16 mei is verstuurd, dit alles voor de kermis in 

september, helaas is e.e.a. al vergeven en geregeld, afgesproken word dat meteen na de kermis een 

afspraak word gemaakt met Jef Schurgens en May Jung. 

* Er is een enquête in Broeksittard huis aan huis verspreid, hier in kunnen geïnteresseerde zowel 

digitaal als ook op papier hun mening geven over de plannen van het kerkplein.  

 

4. Er is een mededeling van uit de gemeente,  van wege de bezuinigingen die gemeente breed 

doorgevoerd moeten worden, zal  hier en daar de knip op de beurs gehouden worden.   

 

5. Bestuursfunctie, het dagelijks bestuur van het platform is nog steeds naarstig op zoek naar 

uitbreiding, als leden van dit overleg suggesties hebben kunnen ze dat ten alle tijden doorgeven bij 

zowel de voorzitter als ook bij Thei Koenen. 
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6. Lopende activiteiten. Realisatie van het kunstwerk, de vergunning is aangevraagd, de tijdsdruk zal 

toenemen daar de welstandscommissie hier ook een oogje in het zeil wil houden, de pomp is in het 

bezit van de werkgroep en staat bij de kunstenaar om schoongemaakt te worden, de klik melding is 

binnen er zijn daar verder geen belemmeringen, Gerrit staat te popelen om te mogen beginnen.  

* Het boekje Op pad door Broeksittard is huis aan huis bezorgt, met dank aan Winand Schmeitz die 

hier in heel veel tijd en energie heeft gestoken en dat zien we in de kwaliteit van het boekje terug.  

Ook in de dagen na deze vergadering komen er regel matig complimenten binnen over het boekje.  

 

7.  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 h et 

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

 

8. Rondvraag. 

* Wil, vind het jammer dat kapelaan Peeters nog nooit op een wijkoverleg aanwezig is geweest, ook 

op verdere activiteiten is de kapelaan nog nooit gezien, dit is een gemiste kans. 

* Louis, merkt op dat de rommel in de Rembrandstraat een doorn in het oog is, dit blijft dagelijks 

terugkomen. 

* Wil, heeft zijn buurman benaderd en uitgenodigd om bij een volgend overleg aanwezig te zijn . 

*……., woont in een pand van Zo Wonen, er is momenteel een grote puinzooi, hij vind ook dat er 

momenteel geen communicatie mogelijk is tussen Zo Wonen en hem, ook voelt hij zich regelmatig 

bedreigd.  

* Francois, in het verleden hadden jullie een actie punten lijst, is misschien een idee om dit weer te 

hanteren. 

Ook vind Francois dat wij eens contact moeten opnemen met PIW, misschien is via PIW wel 

ondersteuning mogelijk voor het bestuur. 

Een bedankje naar het adres van Marian en Andre is zeker op zijn plaats, mogelijk heden bekijken. 

* Wil, hoe is de stand van zaken met de Tovertuin. Francois antwoord hier op dat Kindante de 

schakelklassen in de telling niet heeft  meegenomen, verder overleg zal hier nog moeten 

plaatsvinden. 

Francois, meld nog dat de water tappunten vanwege de bezuinigingen op een laag pitje staan, 

hopelijk heeft dat verder geen gevolgen voor het kunstwerk. Aanvragen van voor 28 mei zouden niet 

wegbezuinigd worden. 

De Doorkijk versie 4 is naar de drukker en zal spoedig uitkomen. 

 

9. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst gesloten.  

 De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 17 juli  2017 om 19.00 uur.  

Zoals gebruikelijk in het gemeenschapshuis. 

 

 

 


