Notulen Wijkberaad Broeksittard

Verslag bijeenkomst van 10 december 2018
Pierre Nusser

A Wil Ehlen

A Wethouder Kim Schmitz
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Willy van der Weide

A Jes Stelten

A Stadsdeel manager May Jung

Hub Weijers

A Louis de Vos

A Wijkagent Peter Albertoe

Wil Engelen

A Ton Ehlen

A Zo Wonen Frank Coenen

1
1
1

Emmy Schwillens

A Erik Landwehr

A Wijkcoördinator Fr. Mostard

A

Wil Schwillens

A Frank Hundscheid

1

Dir. De Tovertuin; T. Lardinois

A

Winand Schmeitz

A Gerrit Dieteren

1

Dir. Sjtadssjool; B. Andriolo

1

Desiré Sulter + partner

2

Woeli Pfeiffer

2 John Dumont Zo Wonen

1

André Grandpré

2

Marianne G

2

A

Jos Schoemakers

2

Frank Maassen

A

Frans Walraven

A

Henri Latour

2

Jo Franck

2

José Koenen

A

1 = Afgemeld

Jan Jetten

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 12 november:
• Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3 Ingekomen post/mededelingen:
• Francois deelt folders uit m.b.t. en voorkoming van rattenoverlast.
4 Voorstellen:
• 22 en 23 maart is er weer de traditionele opruimactie. De aanmelding is verstuurd.
• 6 januari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 is er gelegenheid elkaar en anderen alle goeds toe te
wensen voor het jaar waar we weer aan begonnen zijn. Uiteraard vindt dit plaats in het
Gemeenschapshuis.
5 Plusbus
• Nadat er een uitermate positief gesprek met de wethouder (Kim Schmitz) heeft
plaatsgevonden waarbij ook Boudy Postma aanwezig was wordt de bus besteld. De bus rijdt
elektrisch wat een wens/voorwaarde was van de gemeente. Na de uitleg van Willy worden
enkel vragen gesteld m.b.t. het gebruik van de bus.
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Enkele antwoorden:
- De ritprijs zal plm. € 1,50 bedragen. (Dit staat nog NIET vast)
- De bus is voor Sittard-Oost en omgeving
- Ritten worden de voorafgaande aan de rit vóór 12 uur besproken
- Chauffeurs krijgen vooraf rij-instructie
- Iedere vrijwilliger krijgt het handboek uitgereikt waar de hele procedure in beschreven
staat.
• Zowel in ‘De Hanewijzer’ als in de “Doorkijk’ zal berichtgeving volgen.
6 Jubileumboek
• Frans Walraven geeft aan dat de voorbereidingen volgens planning verlopen. De eerste
boeken zijn al besteld.
7 . Wat ter tafel komt:
• De werkgroep ‘Kunstmarkt’ is voornemens 16 juni een kunstmarkt te organiseren. Pierre
geeft aan dat een kostenbegroting gewenst is.
• Winand vraagt naar de gemaakte afspraken betreffende het kerkhof. Pierre maakt afspraak
met Opzichter Bogman en koppelt dat terug.
• Winand vraagt naar de toegezegde inspraakmogelijkheden m.b.t. de herinrichting van de
vrijgekomen terreinen Jan Steenstraat en omgeving. Francois antwoordt dat één en ander
pas plaatsvindt zodra bekend is wanneer de laatste sloopwerkzaamheden een aanvang
nemen.
• Ook het verharden van ‘de paden’ wordt in deze planning meegenomen.
• Winand stelt een vraag m.b.t. de aankoop van de eieren voor de paasbrunch. Dit n.a.v. de
ontstane discussie die ontstaan is v.w.b. de prijs vorige keer. Met de fanfare zal overleg
plaatsvinden.
• Sittard 775 jaar. Naar aanleiding hiervan mag een ieder zijn of haar gedachten laten gaan.
• Het wijkblad ‘De Hanewijzer’ bestaat in 2019 50 jaar.
• Het naambord Aan Aerdweg is teruggeplaatst.
• De ‘Kerstboom’ is 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 blijven leeg tot de zomerbloeiers er weer zijn.
• De melding die is gedaan is met de ‘buiten beter app’ m.b.t. de gevaar gevende boom is
overgenomen door Pierre; is teruggekoppeld, maar nog geen actie op geweest.
• Verkeersoverlast Van Ostadestraat e.o. Handhaving treedt hier niet op en de aannemer
doet wat tie wil. Vanuit Wijkberaad zal een brief naar de Gemeente worden gestuurd.
• Jan Jetten meldt de overlast die ondervonden wordt van m.n. het drugstoerisme op de
parkeerplaats van de tennisbaan. Voorgesteld wordt om deze plek in ieder geval tijdens de
winterstop af te sluiten met zgn. varkensruggen. Francois informeert naar hekwerk dat op
een andere plaats wordt verwijderd.
• Wijkberaad met de ‘netwerkpartners’ vindt plaats 11/2; 13/5 en 11/11.
• Het eerste Wijkberaad in 2019 vindt plaats op 14 januari.
Volgende vergadering 14 januari.
Dit was het laatste wijkberaad van 2018 en werd besloten met een hapje en een drankje.
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Aktielijst:
Datum

Onderwerp

12 november

Klacht boom

12 november

Plusbus

Omschrijving

12 november

Levanto

12 november

Gemeente

12 november

Hanging baskets

12 november

Kunstmarkt

10 december

Herinrichten
terreinen

Gevaar vormende boom
gemeld, geen reactie
van gemeente.
Vermoedelijke
startdatum voorjaar
2019
Geen actie meer
waarneembaar
Verharden conform
afspraak
Beplanten met
winterviolen
Werkgroep organiseert
markt
In overleg met
bewoners/wijkplatform

10 december

Broeksittard 975
jaar
Opruimactie

Organiseren
herdenkingsactiviteiten
organiseren

Afsluiten
parkeerplaats
tennisbaan

Per direct afsluiten met
varkensruggen

10 december
10 december

Beoogde einddatum

Melding door Pierre
overgenomen, in afwachting
van gemeentelijke actie.
Aktie Willy

Pierre neemt contact op met
Nicole
Gemeente
Aktie vervalt
16 juni 2019
Zodra bekend is wanneer
laatste sloopwerkzaamheden
aanvangen
Augustus 2019
22/23 maart
Tot einde winterstop
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