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Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  
Verslag bijeenkomst van 8 januari 2018  

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  1  Wijkagent Peter Albertoe  1 

Wil Engelen  A  Ton Ehlen  1  Zo Wonen Ramon Dierx  1 

Emmy Schwillens  1  Erik Landwehr  A  Wijkcoördinator Fr. Mostard  A 

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

Willy van der Weide  A  Gerrit Dieteren  A  Nadine Zaicsek, PiW  1 

Desiré Sulter + partner  A  Woeli Pfeiffer  

  

A    

André Grandpré A Marianne G A   

Jos Schoemakers A     

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2018 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

Maandag  19 februari 
Maandag 12 maart 
Maandag 9 april 
Maandag 14 mei 
Maandag 11 juni 
Maandag 9 juli 
Maandag 10 september 
Maandag 8 oktober 
Maandag 12 november 
Maandag 10 december         
        
          
Opening:  

Pierre heet iedereen welkom, op het eerste wijkberaad van 2018 

 

Notulen van 11 december:  

• Helga Gibbels komt (waarschijnlijk 19/2) WhatsApp toelichten. 

• De vuurwerkmonitor is en was een persoonlijk initiatief van Francois, dit als toevoeging op het 

genoemde in het vorige verslag. 

• Verder geen op – aanmerkingen.  

 

Ingekomen post/mededelingen:  

• John Dumont van ZOwonen laat weten 19 februari te komen en uitleg te geven  

m.b.t. de nieuwbouwplannen Jan Steenstraat en omgeving.  

• De ‘kerstboom’ op het Kerkplein oogst veel complimenten. 

• De standplaats van de wagen van de GGD krijgt veel kritiek. Er is overleg geweest en de 

volgende keer wordt een andere locatie op het plein gekozen. 
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• De uitnodiging voor de ‘zwerfvuildag’ wordt besproken. De voorgestelde datum van 24/3 komt 

ongelukkig uit i.v.m. de voorbereiding van de paasbrunch. Binnen het DB zal naar een oplossing 

gezocht worden, volgend wijkberaad komen we hier op terug.  

• De uitnodigingen voor het wijkberaad worden vanaf nu naar ‘iedereen’ gestuurd. Dus niet meer 

naar afzonderlijke werkgroepleden. 

• Een afbeelding van de Amberboom zal bij het verslag gevoegd worden. 

 

Opheffen werkgroepen: 

• De werkgroep ‘200 jaar Broeksittard’ gaat in ieder geval door tot einde februari.  

• Het ligt in de bedoeling de – prima georganiseerde – kunstmarkt van 2017 in 2018 samen te 

houden met wijkontmoetingsdag. Hiervoor zal een werkgroep gevormd moeten worden. Er 

ontstaat een korte discussie m.b.t. deze organisatie. André geeft aan een groep te willen 

formeren waarin alle geledingen voorkomen.  

 

Kerkplein 

• Als jubileumboom wordt de Amberboom voorgesteld. Deze zal – als de gemeente dit goedkeurt 

– worden gezet op het Kerkplein. Een tekening waarop de plaats van de boom staat 

aangegeven zal bij de Gemeente worden ingeleverd. Bij akkoord is het de bedoeling de boom 

zsm te planten. De feestelijke ‘onthulling’ zal op de wijkontmoetingsdag zijn. 

 

Rondvraag:  

• Francois geeft nogmaals het belang aan van een sluitend WhatsApp netwerk. André maakt een 

groep aan en nodigt uit zich bij hem aan te melden. 

• Francois stuurt de jaarplanning van alle wijkplatforms en buurtverenigingen in Sittard-Oost. Zie 

bijlage bij dit verslag. 

• De route tijdens de wijkontmoetingsdag wordt besproken. André neemt dit mee in de werkgroep 

i.o.   

• Francois geeft uitleg m.b.t. de respons van de vuurwerkmonitor. De conclusie is dat het 

visualiseren van het probleem het begin van de oplossing is. 

• Vastgesteld wordt dat er weinig tot vernield is tijdens de jaarwisseling. Als zeer positief wordt 

ervaren dat de hanging baskets ongeschonden de feestdagen overleefd hebben. 

• Winand vraagt of er budget is voor de aangekondigde festiviteiten. Pierre zegt toe op zeer korte 

termijn een afspraak met hem te maken en dat het bedoelde budget is aangevraagd. 

 

Sluiting: 

• Niets meer aan de orde zijnde sluit Pierre de bijeenkomst. 

• Volgende bijeenkomst is 19 februari 2018. 
 
WvdW 
 


