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Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  

Verslag bijeenkomst van 8 oktober 2018  
Pierre Nusser  A  Wil Ehlen  A  Wethouder Kim Schmitz  A 

Willy van der Weide A Jes Stelten  A  Stadsdeel manager May Jung  A 

Hub Wijers A Louis de Vos  A  Wijkagent Peter Albertoe  A 

Wil Engelen  A Ton Ehlen  1 Zo Wonen Frank Coenen 1 

Emmy Schwillens  A Erik Landwehr  2  Wijkcoördinator Fr. Mostard  A 

Wil Schwillens  A Frank Hundscheid  1  Dir. De Tovertuin; T. Lardinois A 

Winand Schmeitz A  Gerrit Dieteren  A  Dir. Sjtadssjool; B. Andriolo 1 

Desiré Sulter + partner  2  Woeli Pfeiffer  

  

2  John Dumont Zo Wonen 2 

André Grandpré 2 Marianne G A   

Jos Schoemakers 2 Frank Maassen 1   

Frans Walraven A Henri Latour 2   

Jo Franck 2 José Koenen A   

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2018 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

Maandag 12 november 
Maandag 10 december         
              

1. Opening:  

• Pierre heet iedereen welkom. In het bijzonder de netwerkpartners Wethouder Kim Schmitz, 

May Jung.  

 

2. Notulen van 10 september:  

• Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

3. Ingekomen post/mededelingen:  

• Er is een antwoord van ZOwonen gekomen; het antwoord van dhr. Bert van Baardwijk is als 

bijlage bij dit verslag gevoegd.incl. een schets van de nieuwe indeling van de woningen. 

• Francois is het aanspreekpunt namens ‘de Gemeente’. 

• Het grond-depot op het binnenterrein roept vragen op. 

• De invulling van de vrijgekomen terreinen gebeurt mede in overleg met de toekomstige 

bewoners. Het wijkplatform vraagt bewoners mee te denken in een vroeg stadium. 

• Klachten m.b.t. de straatverlichting horen thuis bij Ziut waar het een lamp betreft, grote 

storingen zijn voor Enexis. 

• 17 oktober worden de vrijwilligers van Sittard-Oost uitgenodigd aanwezig te zijn op het 

Kerkplein. Hier worden zij getrakteerd op koffe met broodjes, aangeboden door ‘de Gemeente’ 

als dank en waardering. 
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4. Vragen aan de netwerkpartner: 

• Allereerst wijst Willy er op dat verzuimd is te inventariseren of er vragen waren voor de 

netwerkpartners. 

• Peter Albertoe geeft aan dat ‘buurtwerkers’zich laten zien (tussen 14.00 uur en 19.00 uur) 

d.m.v. het achterlaten van berichtjes onder de ruitenwissers van de auto’s. 

• May deelt exemplaren uit van het coalitieakkoord, dit is een akkoord op hoofdlijnen. Op 

diverse plaatsen wordt hierover de dialoog met de burger aangegaan. De bezuinigingen 

zullen fors zijn. 

• Kim roemt het wijkberaad en geeft in het kort aan wat haar ambities zijn. Met nadruk geeft ze 

aan dat ze benaderbaar is en wil zijn, maar dat haar agenda overvol is. Francois en May (de 

volgorde is goed) zijn contactpersonen. 

• Francois 

o benoemt de problematiek m.b.t. het speeltuintje aan de Rembrandtstraat. Deze 

speelgelegenheid zal wellicht moeten verdwijnen, op dit moment wordt dar nog 

overleg over gevoerd. 

o Ook ‘de paden’ blijven de aandacht houden.  

o Het snoeien op diverse plekken is gebeurd of zal deze winter deels plaatsvinden. De 

meeste hagen zijn gesnoeid. Eerst wordt straks alle aandacht gegeven aan het ruimen 

van het blad. 

o Klachten over het groen en de bomen altijd blijven melden, eventueel via Francois 

nadat de melding is gedaan. Hij kan aan de hand van het verstrekte klachtennummer 

de status van de klacht achterhalen. 

o Het groen bij de Tovertuin is niet de oorzaak van de ratten, maar toegezegd wordt 

nogmaals aandacht aan deze locatie te geven. 

o Het storten van illegaal afval blijft problematisch en vragen oproepen. Het is voor de 

burger niet altijd duidelijk wie wat moet opruimen. Binnenkort start een proef met een 

ander type afvalbak met een kleinere vulopening. Dit moet het zgn. afvaltoerisme 

tegengaan, tegelijkertijd blijft dit soort toerisme strafbaar en zal er meer op 

gecontroleerd worden. 

 

5. Overlast Kerkplein: 

• Laatste tijd vrij rustig met de overlast op het Kerkplein. Er vindt verplaatsing plaats naar 

Rembrandstraat en parkeerplaats tennisbaan. Er is bij de gemeente gevraagd voor camera 

toezicht. Zij hebben hierin nog geen standpunt ingenomen. 

 

6. Voorstellen Kernen met Pit 

• In de vergadering van sep. Is een toelichting geweest op de activiteiten van Kern met Pit. 

• De volgende ideeën kwamen naar voren. Mogelijk een idee voor de speeltuin Sjoepienoe, 

jubileumboek, fietscross- BMX baan, bloten voeten pad, klimpark.  

7. Plusbus: 

• Willy geeft aan wat op dit moment de status van het project is. Er is een – uitgesteld - overleg 

gepland met de wethouder. In het wijkberaad van oktober volgt meer nieuws. 

 

8.Jubileumboek 

• Boek is nagenoeg af. Komende weken wordt resterende afgewerkt. 
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9. Wat ter tafel komt: 

• Het was niet druk op de kermis. Een oorzaak hiervan was de sloop van woningen in 

Jansteenstraat enz. 

• Veel kuilen in het wegdek in de Dorpstraat. De vakspecialist van de gemeente vindt het niet 

nodig om deze gaten te repareren. Deze zijn nog niet diep genoeg. François neemt hierin 

actie. 

• Er wordt steeds meer groen-afval gedumpt in de buurt van de Aerdweg ( Oligstrasse ). Het 

lijkt wel of dit historisch gegroeid is en men meent dat is toegestaan. Daar dit Duits 

grondgebied is daar moeilijk iets aan te doen. 

• Door één van de aanwezigen wordt de opmerking gemaakt dat bij de wegdrempel bewust 

de  afkorting over het gras wordt genomen. De leidt tot gevaarlijke situaties. 

 
 
 
Volgende vergadering 12 november 
WvdW 
 


