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maandag 11 december

Opening:
Pierre heet iedereen welkom.
Notulen van 9 oktober:
 n.a.v. de bijeenkomst in Forum deelt Francois mee dat die door 54 deelnemers uit
Sittard-Oost is bezocht.
 Verder geen op – aanmerkingen.
Ingekomen post/mededelingen:
 De brief namens het Platform is verstuurd naar het College van B&W en de Raad.
 ZOwonen laat via mail weten dat er contact is geweest en afspraken zijn gemaakt
met de bewoner van Dorpstraat 42.
 John Dumont van ZOwonen laat weten 11 december te komen en uitleg te geven
m.b.t. de nieuwbouwplannen Jan Steenstraat en omgeving.
 Francois stuurde een mail en geeft daarin uitleg m.b.t. de vrijwilligersverzekering.
Iedere vrijwilliger is verzekerd tijdens de vrijwilligerswerkzaamheden via de
gemeente.
 Francois vraagt aandacht en geeft uitleg over het realiseren van een ‘buurtpreventie
whats app groep’. De meningen zijn hierover verdeeld en het enthousiasme niet
groot. Dit wordt als jammer ervaren omdat Broeksittard nog een zgn. witte vlek is in
het whats app gebied van Sittard-Oost.
 Het platform Stadbroek viert hun jubileumfeest 25 november in de Stadbroekermolen
aanvang 20.00 uur.
 25 november worden de leden van het platform uitgenodigd mee te gaan naar
Maastricht. We brengen daar een bezoek aan buurtplatforms en buurtnetwerken in
Maastricht, die een nieuwe rol hebben binnen het wijkgericht werken. We zijn heel
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erg benieuwd naar hun ervaringen en naar hun verhalen en de actieve inwoners van
Maastricht spelen dan ook een aanzienlijke rol in het programma. Het bezoek duurt
van 10.00-13.00 uur. Er wordt gezorgd voor een busvervoer naar en van Maastricht
en voor een lunch. De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf het stadhuis in Sittard.
Belangstellenden kunnen zich tot donderdagavond 23 november aanmelden bij Willy
van der Weide (secretariaat).
Francois brengt nogmaals de verkeersveiligheid ter sprake. Het aanstellen van een –
vrijwillige – contactpersoon en een aantal vrijwilligers. heeft het voordeel dat er een
vast aanspreekpunt is voor Boa’s en andere handhavers. Francois ‘gebruikt’ de
contactpersoon als steunpunt om de plannen goed door te spreken. het is uiteindelijk
de bedoeling dat de handhavende instanties met minimale inzet maximaal kunnen
opereren. Het is absoluut niet de bedoeling dat de burger zelf als handhaver gaat
functioneren.

Mededelingen relaties:
 May heeft nieuws mbt de wensbus. Een heel concreet voorstel. Een ondernemer
vanuit Sittard Oost wil geheel belangeloos een nieuwe personenbus ter beschikking
stellen van vrijwilligers in onze stad.
Hij heeft gehoord van het provinciale project Wensbus en wil dit project mogelijk
maken in Sittard. Hij stelt een nieuwe personenbus ter beschikking, zorgt voor de
verzekering, wegenbelasting en het onderhoud.
Hij wil graag iets terug doen voor de samenleving. In het verleden hebben we samen
met de verschillende wijkplatforms al eens geconstateerd dat er in Broeksittard en
Stadbroek weinig tot geen buslijnen meer over zijn en dat het voor ouderen moeilijk is
naar de stad te gaan. Deze wensbus kan als een belbus gaan fungeren alleen moet
daarvoor een organisatie opgetuigd gaan worden, liefst met -jullie kunnen het al
raden- vrijwilligers.
Vanuit Burgerkracht en de gezamenlijke wijkplatforms kunnen we proberen hier een
invulling aan te geven. 22 november vindt er een overleg plaats met andere platforms
van Sittard-Oost, nader bericht volgt.
Toekomst Kerkplein
 De gemeente stelt in het kader van ‘De Tuinman’ 9 bloembakken beschikbaar. Pierre
legt uit hoe deze gepositioneerd kunnen worden. Willy geeft uitlegt hoe de beplanting
er uit zou kunnen komen te zien.
 Er zijn plannen om de jubileumboom een plek te geven evenals een vaste locatie
voor de jaarlijkse kerstboom.
 Zo gauw er meer duidelijkheid is zet Willy e.e.a. op tekening en zal deze dan
presenteren tijdens een wijkberaad.
Rondvraag:
 Er zal een werkgroep worden geformeerd die mee kan denken m.b.t. de inrichting
van de vrijgekomen gronden na de sloop van de woningen aan de Jan Steenstraat.
 Een gezamenlijke schoonmaakactie aan de Olystrasse heeft geresulteerd in
opbrengst van 88 zakken afval. Binnenkort overleg met BOA’s en gemeente (beide
zijden van de grens?) m.b.t. snoeiwerk.
 Als gevolg van een communicatiestoornis bij ZOWonen m.b.t. het afsluiten van de
riolering aan de Jan Steenstraat is de rattenoverlast aanmerkelijk toegenomen.
 Om de vleermuizen te laten verhuizen zijn hiervoor kasten opgehangen
 Peter legt nogmaals uit wat de oorzaak is van de minimale beschikbaarheid van hem
als wijkagent.
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