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Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  

Verslag bijeenkomst van 12 november 2018  
Pierre Nusser  A  Wil Ehlen  A  Wethouder Kim Schmitz  1 

Willy van der Weide A Jes Stelten  A  Stadsdeel manager May Jung  1 

Hub Wijers A Louis de Vos  A  Wijkagent Peter Albertoe  1 

Wil Engelen  A Ton Ehlen  1 Zo Wonen Frank Coenen A 

Emmy Schwillens  A Erik Landwehr  A  Wijkcoördinator Fr. Mostard  1 

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

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

Desiré Sulter + partner  2  Woeli Pfeiffer  

  

2  John Dumont Zo Wonen 1 

André Grandpré 2 Marianne G 2   

Jos Schoemakers 2 Frank Maassen A   

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 10 december         
              

1 Opening:  

• Pierre heet iedereen welkom. 

 

2 Notulen van 8 oktober:  

• Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

3 Ingekomen post/mededelingen:  

• Er is een antwoord van ZOwonen gekomen; Frank C. antwoord bevestigend op de vraag of 

de nieuwe woningen energiezuinig opgeleverd zullen worden. De exacte invulling van de wijze 

van energievoorziening is nog niet bekend. 

 

4 Kern met Pit: 

• Er zijn geen voorstellen binnengekomen m.b.t. ‘Kern met Pit’, de inschrijvingstermijn is 

inmiddels verlopen. 

 

5 Plusbus 

• Willy geeft aan wat op dit moment de status van het project is. Wethouder Kim Schmitz heeft 

– namens de gemeente – goedkeuring aan het project gegeven. Dit betekent dat ‘de bus’ in 

bestelling is. Dit zal even tijd kosten omdat deze aan vele – publieks- en milieuvriendelijke - 

voorwaarden moet voldoen. Op de vraag wat er van de chauffeurs wordt verwacht geeft Willy 
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een uitgebreid antwoord. In de Hanewijzer en de Doorkijk zal een artikel met daarin een 

oproep voor chauffeurs en planner worden geplaatst. 

 

6 Jubileumboek 

• Frans Walraven geeft uitleg m.b.t. het ontstaan en de herkomst van het boek. De presentatie 

zal 6 april zijn. In de Hanewijzer en de Doorkijk zal een intekenformulier worden geplaatst, 

ook zal binnen Broeksittard een intekenformulier huis aan huis worden verspreid. 

 

7 . Wat ter tafel komt: 

• De werkgroep ‘Kunstmarkt’ is voornemens weer een kunstmarkt te willen organiseren. 

Pierre merkt op dat het bestuur van het Wijkplatform hier graag bij betrokken wil worden. 

• De wens wordt geuit om een actielijst aan het verslag toe te voegen. 

• De  verdwenen beplanting in de bakken wordt met de inboet (vervanging) van de 

gemeentelijke beplanting meegenomen. 

• Het naambord aan Aerdweg is door de gemeente verwijderd nadat het was platgelegd. 

Wanneer het terugkomt is niet bekend. 

• Het gemeenschapshuis vraagt hulp voor het vervullen van diverse taken. 

• Het is niet bekend wanneer en of de gaten in de bestrating worden gerepareerd, dit naar 

aanleiding van een eerder gestelde vraag. 

• De ‘kerstboom’ wordt in de week van de 2e advent opgetuigd. 

• Op dit moment vindt er geen tuin en/of ander onderhoud plaats door Levanto. Pierre neemt 

hierover contact op met Nicole. 

• De hanging baskets worden binnenkort gevuld met violen. 

• De melding die gedaan is met de ‘buiten beter app’ m.b.t. de gevaar gevende boom wordt 

overgenomen door Pierre. 

• Het eerste Wijkberaad in 2019 vindt plaats op 14 januari. 

 
Volgende vergadering 10 december. 
Dit is het laatste wijkberaad van 2018 en zal besloten worden met een hapje en een drankje. 
 

Aktielijst: 

Datum Onderwerp Omschrijving Beoogde einddatum 

2 november kerstboom Kerstboom optuigen op 
Kerkplein 

2e week van de advent aktie 
Pierre 

12 november Klacht boom Gevaar vormende boom 
gemeld, geen reactie 

van gemeente. 

Pierre controleert de melding 

12 november Plusbus Vermedelijke startdatum 
voorjaar 2019 

 
Aktie Willy 

12 november Levanto Geen aktie meer 
waarneembaar 

Pierre neemt contact op met 
Nicole 

12 november Bord Aerdweg Bord door gemeente 
verwijderd 

Pierre informeert naar 
terugplaatsing 

12 november Hanging baskets Beplanten met 
winterviolen 

Aktie Pierre 

12 november Kunstmarkt Werkgroep organiseert 
markt t.z.t. 

Medio juni 2019 

 


