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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 1 Wijkagent Peter Albertoe 1 

Wil Engelen A Ton Ehlen 1 Zo Wonen Ramon Dierx 1 

Emmy Schwillens A Erik Landwehr 1 Wijkcoördinator Fr. Mostard 1 

Wil Schwillens A Frank Hundscheid 2 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. 

Voor vandaag zijn er ook bewoners van uit de schilderbuurt aan geschoven, ook zij van harte 

welkom. 

 

2. Het verslag van de bijeenkomst van maandag 15 mei word verder zonder op of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande post. 

* Er is mail correspondentie geweest voor het maken van een artikel kunstmarkt voor de Hanewijzer. 

Nanet zal zorg dragen voor het artikel en Francois levert enkele foto’s.  

* via de site van het wijkplatform is een mail binnengekomen met de vraag of er nog vaandels met 

het wapen van Broeksittard te verkrijgen zijn. 

* ook is er via mail contact geweest tussen May Jung en Winand Schmeitz, dit ging met name over 

het kunstwerk en de financiële afhandeling daarvan.  

* het DB is benaderd door de redactie van de Doorkijk om een interview te geven, bespreekbaar met 

name uitbreiding bestuur. Dit interview zal woensdag 19 juli plaatsvinden in het gemeenschapshuis.  

 

4. 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. 

 

5. Lopende activiteiten. Realisatie van het kunstwerk, de vergunning is  binnen en Gerrit Dieteren is 

volop bezig, deze week zal het ruwwerk zo goed als klaar zijn en word ook het groen al aangelegd.  
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6.  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. 

 

7. Rondvraag. 

* Wil, meld dat hij een afspraak heeft met wethouder Leon Geilen, zij gaan samen in het bos Jan 

Steenstraat de paden na lopen, eventuele terugkoppeling volgt in het volgend overleg.  

* bewoner schilderbuurt, zij steken een heel verhaal af en spreken hun ongenoegen uit ove r de gang 

van zaken zoals die zich daar nu afspeelt, afgesproken is dat het platform een brief opstelt en deze 

ter goed keuring zal voorleggen aan de bewoners, daarna zal deze verzonden worden naar de 

wethouder, stadsdeelmanager,  wijk coördinator, wijk agent, zo wonen en piw. 

 

Voor de sluiting wensen wij iedereen een fijne vakantie.  

 

8. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst gesloten.  

 De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 11 september  2017 om 19.00 uur.  

Zoals gebruikelijk in het gemeenschapshuis. 

 

 

 


