Notulen Wijkberaad Broeksittard

Verslag bijeenkomst van 11 september 2017.
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1. Welkom
 Pierre heet iedereen welkom en voor hen die vorige keer niet aanwezig waren stelt hij Willy
nogmaals voor.
2. Verslag bijeenkomst 11 september
 Met de opmerking dar er niet één maar twee banken zijn geplaatst bij het monument wordt
het verslag goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande post/mededelingen
 Uitnodiging mee te praten m.b.t. het probleem van afvaldumpingen op 25 oktober in ‘het
Forum’. Francois deelt VIP-cards uit.
 De besprekingen n.a.v. het accommodatiebeleid worden voortgezet in kleinere groepen om
zodoende meer inzicht te krijgen in het gebruik van de div. gemeenschapshuizen e.d.
 Het DB (dagelijks bestuur) is de afgelopen tijd regelmatig bij elkaar geweest en de voorzitter
merkt op dat er sprake is van een ‘goede klik’.
 De website wordt de komende tijd beetje voor beetje geactualiseerd. Alle wijzigingen lopen
via het secretariaat. Winand merkt op dat hij geen toegang meer heeft, de oorzaak hiervan is
waarschijnlijk dat de site in z’n geheel is aangepast. Overigens zegt Winand hier geen
probleem mee te hebben.
 ‘Facebook’ zal ook worden aangepast, Francois en Willy maken hier een afspraak over.
4. Mededelingen Francois.
 Francois heeft een goed gesprek gehad met de burgemeester waarin hij alle problemen
aangaande de wijk heeft kunnen bespreken. Benoemd zijn o.a de leefbaarheid, het tekort
aan politie en Boa’s. In een breder overleg waarbij ook ZO Wonen is betrokken komt het
plaatsingsbeleid aan de orde in bestaande en nieuw te bouwen woningen. De
(verkeers)veiligheid rondom de scholen is ook een aandachtspunt. Met name bij het halen en
brengen van – vaak de eigen – kinderen ontstaan onveilige situaties.
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Francois heeft ook een gesprek gehad met wethouder Leon Geilen m.b.t. de rondgang die
gemaakt is met Wil Engelen. Op verzoek van de wethouder wordt een pad opgemeten en zal
wijkbeheer een raming voor de renovatiekosten.
 Met betrekking tot het project ‘Wensbus’ levert Francois materiaal aan dat in het Db zal
worden besproken. T.z.t. komt dit punt weer aan de orde tijdens het wijkberaad.
 De smiley aan de Frans Halsstaat is weggehaald en weer teruggeplaatst
 Aansluitend aan de mededelingen van Francois deelt Pierre mee dat n.a.v. een eerder
overleg al is besloten een brief te sturen aan het college van B&W en de Raad. In deze brief
zal dringend aandacht gevraagd worden voor de problematiek in Boeksittard en Stadbroek.
 Francois vraagt de verkeersonveilige (kruis)punten in kaart te brengen.
 De problematiek rondom veranderingen aan de Oligstrasse worden besproken.
5. Vacante bestuursfunctie
 Uitbreiding van het bestuur blijft een aandachtspunt, regeren is vooruitzien.
6. Lopende en evaluatie activiteiten.
 Op een paar kleinigheden na is de opening van het monument goed verlopen. Gezegd mag
worden dat het geheel goed in de sfeer van het dorp paste. Een compliment voor de
organisatie, op welk niveau dan ook. De Gemeente wordt bedankt voor het financieren en
plaatsen van de banken.
 De renovatie van kerkplein krijgt nu de aandacht, het ontwerp van Gerrit Dieteren is ‘leidend’
en ook zal uiteraard Maria Mobers bij de voortgang worden betrokken.
 Bedoelde renovatie maakt deel uit van ‘Kernen met Pit’. Met betrekking tot de financiering
zal met deze organisatie contact worden opgenomen.
7. Wat verder ter tafel komt.
 Francois deelt mee dat er een watertappunt wordt geplaatst bij het monument evenals op
een tiental andere punten in diverse wijken.
8. Rondvraag:
 Er wordt aandacht gevraagd voor de woon- en leefomgeving in de Dorpsstraat. Pierre zegt
toe de problematiek aan te kaarten in een overleg met ZO-Wonen.
 Francois vraagt aandacht voor de problematiek rondom het parkeergedrag bij woningen van
zzp’ers.
 Winand vraagt naar de datum van de wijkontmoetingsdag 2018, deze is de vierde zondag van
mei.

De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 20 november 2017 om 19.00 uur in het
gemeenschapshuis.
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