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Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  
Verslag bijeenkomst van 14 mei 2018  

Pierre Nusser  A  Wil Ehlen  1  Wethouder Astrid Verblakt  1 

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

Hub Wijers A  Louis de Vos  A  Wijkagent Peter Albertoe  A 

Wil Engelen  1  Ton Ehlen  1  Zo Wonen Ramon Dierx  A 

Emmy Schwillens  A Erik Landwehr  1  Wijkcoördinator Fr. Mostard  1 

Wil Schwillens  A Frank Hundscheid  1  Directie/Team De Tovertuin  2 

Winand Schmeitz A  Gerrit Dieteren  A  Nadine Zaicsek, PiW  2 

Desiré Sulter + partner  2  Woeli Pfeiffer  

  

2  John Dumont Zo Wonen 2 

André Grandpré 2 Marianne G 2 Zo Wonen Frank Coenen A 

Jos Schoemakers 1 Frank Maassen 1   

Frans Walraven A Henri Latour 1   

Jo Franck 1     

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2018 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

Maandag 11 juni 
Maandag 9 juli 
Maandag 10 september 
Maandag 8 oktober  (Met Netwerkpartners) 
Maandag 12 november 
Maandag 10 december         
       
          
1. Opening:  

• Pierre heet iedereen welkom, in het bijzonder Frank Coenen als opvolger van Ramon Dierx. 

 

2. Notulen van 9 april:  

• Geen op – aanmerkingen.  

 

3. Ingekomen post/mededelingen:  

• De fanfare heeft een mail gestuurd waarin zij hun teleurstelling uitspreken n.a.v. het niet mogen 

leveren van de paasbrunch-eieren. Pierre legt uit dat ook door het Wijkplatform kritisch ingekocht 

moet worden. De fanfare heeft inmiddels een antwoord gekregen. 

 

4. Mededelingen vanuit de netwerkpartners: 

• Gemeente 

o May is afgemeld, Winand merkt op dat er nog geen betalingen richting hem zijn gedaan.  

• Politie 

o Peter brengt de overlast van jongeren ter sprake én de (on)mogelijkheden waar de politie mee 

kamt. 
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o Het project ‘buurtvaders’ wordt genoemd, dit zal samen met Gemeente / PIW / Moskee en 

Zowonen moeten worden opgepakt. Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid. 

• ZoWonen 

o Frank beschrijft de normen en waarden zoals die beleeft worden door de bewoners van de 

Rembrandtstraat 

o Hij is tevreden met de samenwerking van Gemeente, PIW en Politie 

o Een alcoholverbod en samenscholingsverbod is hier niet toepasbaar 

o Op de vraag waarom de werkzaamheden stil liggen aan en bij de te slopen woningen moeten 

de heren het antwoord schuldig blijven. Frank zal navraag doen en dit per mail aan Willy laten 

weten. 

• Partners in Welzijn 

o Er is niemand van PIW aanwezig 

• Basisschool de Tovertuin 

o Er is niemand van de school aanwezig. 

 

5. Terugblik Paasbrunch: 

• Deze is prima verlopen, goede organisatie en een gezellige sfeer. 

 

6. Wijkontmoetingsdag: 

• De inschrijvingen komen nu binnen, de Kruisstraat blijft wat achter 

• Wethouder Leon Geilen zal de openingshandelingen verrichten 

• Enkele kleine nog te regelen zaken worden besproken 

 

7. Kerkplein: 

• De inrichting wordt kort besproken, de laatste hand wordt gelegd aan de hanging baskets, de 

bloembakken en de te plaatsen vlaggenmasten. 

 

8. Kunstmarkt: 

• Winand geeft uitleg wat er met en tijdens de kunstmarkt staat te gebeuren. 

o Het affiche is klaar 

o Een artikel is aangemaakt op de site 

o Er komt een escape-room 

o Attributen uit de oude kerk worden tentoongesteld 

o Reclame wordt gemaakt in de Hanewijzer 

o Het geheel vindt plaats in- en om het voormalige klooster. 

 

9. Wensbus: 

• Willy legt kort uit wat de stand van zaken is rondom het project Wensbus (nu Plusbus). Binnenkort 

komen de eerste vrijwilligers bij elkaar voor een kennismakingsavond .  

 

10. Wat ter tafel komt: 

• Frans Maassen heeft een boekwerk gemaakt t.g.v. Broeksittard 750 jaar. Half juli zal het in 

concept klaar zijn en gedacht wordt aan een oplage van 500 stuks. Nader nieuws hierover wellicht 

in een volgend wijkberaad. 

 

11. Sluiting: 

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

• Volgende bijeenkomst is 11 juni 
 
WvdW 
 


