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Notulen Wijkberaad Broeksittard 

 
Verslag bijeenkomst van 11 september 2017. 

Pierre Nusser A Wil Ehlen 1 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 1 

Wil Engelen A Ton Ehlen 2 Zo Wonen Ramon Dierx 1 

Emmy Schwillens 1 Erik Landwehr 2 Wijkcoördinator Fr. Mostard A 

Wil Schwillens 1 Frank Hundscheid 2 Directie/Team De Tovertuin 1 

Willy van der Weide A   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  9 oktober  

maandag  13 maart  maandag  17 juli  maandag  20 november +  

maandag  10 april +  maandag  21 augustus maandag  11 december  

    vervallen 

1. Welkom  

De voorzitter heet iedereen welkom. 

Hij stelt Willy van der Weide voor als de nieuwe secretaris. Willy  woont met zijn echtgenote 

sinds 1991 in het Sittardse en sinds 2005 in Broeksittard. 

Hij is sinds 1 januari 2017 gepensioneerd en heeft - op 2 weken na - 26 jaar gewerkt bij - nu -  

de gemeente Sittard-Geleen.  

 

2. Verslag bijeenkomst 17 juli 

Opmerkingen n.a.v. de notulen: 

 Enkele kleine tekstuele wijzigingen in de data zijn aangebracht. 

 Met betrekking tot de discussie en de brief rondom de gebeurtenissen in de Schildersbuurt 

wordt opgemerkt dat er nog sprake is van onrust en onvrede. De onvrede is er met name 

met betrekking tot de inzet van Handhaving en Toezicht, ZO Wonen en de Politie. 

 Francois legt uit dat er van overheidswege gekort is op de genoemde diensten. Sinds het 

‘VBT’ weg is, is ook de grip op de wijk weg, dit baart een ieder grote zorg. Francois heeft 

binnenkort een gesprek met de burgemeester en zal daarin ook deze problematiek 

bespreken. 

 Van de rondgang die Wil Engelen met wethouder Leon Geilen heeft gemaakt is nog geen 

terugkoppeling geweest. 

 

3. Ingekomen en uitgaande post/mededelingen 

 Dhr. J. Schrijen heeft zich afgemeld voor de jubileumactiviteiten t.g.v. 200 jaar Broeksittard. 

 Wethouder Astrid Verblakt heeft zich ook afgemeld voor deze activiteit 

 Winand Schmeitz zal de lijst van genodigden tijdig overhandigen aan Pierre Nusser. 
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 De vergaderavonden zullen verplaatst worden van de derde  naar de tweede maandag van 

de maand. Dit in verband met andere verplichtingen op die avond van de nieuwe secretaris . 

De avond in november blijft ongewijzigd. 

 

4. Vacante bestuursfunctie 

 Uitbreiding van het bestuur blijft een aandachtspunt, regeren is vooruitzien. 

 

5. Lopende activiteiten. 

Realisatie van het kunstwerk: 

 De werkzaamheden zijn goed als klaar. Pierre verzorgt drie vlaggenhouders met totaal 12 

vlaggen, vier Nederlandse -, 2 Broeksittardse -, twee Limburgse - en twee Sittard-Geleense 

vlaggen. 

 Het kunstwerk zal worden ingepakt door Louis, Winand en Gerrit. 

 De stroomvoorziening en de geluidsinstallatie verzorgen Thei en Pierre. 

 De gemeente plaatst een bank en verwijdert een aantal paaltjes. 

Planning: 

 De uitnodigingen zijn verstuurd.  

 Om 14.00 uur verzamelen de genodigden zich bij de pastorie om daarna gezamenlijk met de 

schutterij naar het kunstwerk te gaan. 

 De deken zal gevraagd worden het kunstwerk in te zegenen. 

 Na afloop van de openingshandeling is het de bedoeling met de schutterij op te gaan naar de 

Schutterswei. Hier kan men al dan niet blijven dan wel met de schutterij terug te gaan naar 

het gemeenschapshuis voor een hapje en een drankje. 

 

6.  Herdenking 200 jaar bij het koninkrijk der Nederlanden (200 jaor bie ’t Holles.)  

 Zie vorig agendapunt 

  

7. Rondvraag. 

 Francois overhandigt documentatie m.b.t. de wensbus, een andere manier van openbaar 

vervoer. 

 Francois informeert naar de stand van zaken m.b.t. een whats app groep 

 Winand informeert naar de bezorging van het wijkinformatieblad voor nieuw-ingekomenen. 

Wie gaat de voorraad bewaken en de bezorging coördineren. Komen we op terug.  

 In de Frans Halsstraat is een smiley geplaatst. 

 

8. Sluiting. 

 Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst gesloten. 

 

  

De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 9 oktober  2017 om 19.00 uur in het 

gemeenschapshuis. 

 

 

 


