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Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  
Verslag bijeenkomst van 19 februari 2018  

Pierre Nusser  A  Wil Ehlen  A  Wethouder Astrid Verblakt  1 

Theo Koenen  1  Jes Stelten  A  Stadsdeel manager May Jung  1 

Winand Schmeitz  A  Louis de Vos  A  Wijkagent Peter Albertoe  A 

Wil Engelen  A  Ton Ehlen  1  Zo Wonen Ramon Dierx  1 

Emmy Schwillens  A Erik Landwehr  A  Wijkcoördinator Fr. Mostard  A 

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

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

Desiré Sulter + partner  1  Woeli Pfeiffer  

  

A  John Dumont Zo Wonen A 

André Grandpré 2 Marianne G 2   

Jos Schoemakers A Hub Wijers 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  (Met Netwerkpartners) 
Maandag 11 juni 
Maandag 9 juli 
Maandag 10 september 
Maandag 8 oktober  (Met Netwerkpartners) 
Maandag 12 november 
Maandag 10 december         
        
          
Opening:  

Pierre heet iedereen welkom,  

• Meldt de afwezigheid van Thei en Willy 

• Meldt de foutieve vermelding in de notulen van de afwezigheid van Wil Engelen. 

 

Notulen van 8 januari:  

• Wil Engelen heeft gereageerd op de verslaglegging van januari en december. Met name m.b.t. 

de weergave met Francois en zijn (wel gemelde) afwezigheid in januari. E.e.a. is per mail 

opgelost. Francois legt nogmaals uit wat hij destijds gezegd en bedoeld heeft m.b.t. de verharding 

van de achterpaden aan de Jan Steenstraat. 

• Verder geen op – aanmerkingen.  

 

Ingekomen post/mededelingen:  

• John Dumont van ZO wonen geeft uitleg m.b.t. de werkzaamheden aan de Jan Steenstraat en 

de plannen voor de Rembrandtstraat. De uitleg is duidelijk en naar aanleiding hiervan ontstaat 

een discussie met als resultaat dat veel duidelijk is geworden.  
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• 25 maart wordt de sjlaag in de Kemperkoul herdacht, zo gauw meer bekend is volgt nadere 

informatie. 

• Op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 organiseert de gemeente Sittard-Geleen voor de 3e 

keer het Vrijwilligersweekend. Tijdens dit weekend zijn er, net als voorgaande jaren, tal van leuke 

activiteiten georganiseerd, waaraan alle vrijwilligers uit de gemeente Sittard-Geleen kunnen 

deelnemen. Dus, bent u nog steeds actief als vrijwilliger in de gemeente Sittard-Geleen? Meld u 

dan nu aan voor een leuke activiteit!  

Er zijn een aantal spelregels: 
• U kunt met uw persoonlijk e-mailadres maximaal 1 ‘ticket’ reserveren (info@vrijwilligers-
sg.nl ) 
• U kunt een ‘ticket’ reserveren voor maximaal 1 activiteit 
• U kunt een ‘ticket’ reserveren tot en met 23 februari 2018 
• Voor de activiteiten geldt ‘vol is vol’ 
Aanmelden is mogelijk t/m 23 februari 2018.  

De week voorafgaand aan het vrijwilligersweekend ontvangt u nog een mail met daarin de 
laatste informatie over de door u gekozen activiteit. Die mail zal tevens als ticketbewijs dienen 
voor uw activiteit. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar info@vrijwilligers-
sg.nl  of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum via tel: 14-046. 

U dient zich op persoonlijke titel aan te melden!!! 

• Louis de Vos wil graag meer informatie voor de functie van ‘contactpersoon 
verkeersveiligheid’, Francois zal de nodige informatie verstrekken. 

• De Paasbrunch (25 maart) wordt door een werkgroep voorbereid, de folder wordt 
samengesteld en huis aan huis verspreid. Ook zal deze activiteit gemeld worden in de 
‘Hanewijzer’ en de ‘Doorkijk’ 

• De wijkontmoetingsdag wordt ook voorbereid door een werkgroep. 

• De geplande werkzaamheden op en rond het Kerkplein vorderen volgens planning. 

 

Rondvraag:  

• Louis de Vos brengt de verkeersveiligheid op de Paulus Potterstraat nogmaals aan de orde. 

Het eenrichtingsverkeer wordt hier slecht nageleefd, Peter Albertoe adviseert kentekens te 

noteren.  

• Winand stelt voor de afhandeling en overdracht van de financiën zsm af te ronden. Een 

afspraak zal hiervoor gemaakt worden. 

• Peter Albertoe vraagt de data te noteren waarbij de partners aanwezig zullen zijn bij het 

wijkberaad. (zie 14 mei en 8 oktober)  

• Peter merkt verder op dat er regelmatig oud politie mensen (herkenbaar aan de rode hesjes) in 

ons dorp een rondje maken. 

Sluiting: 

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

• Volgende bijeenkomst is 12 maart 2018. 
 
WvdW 
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