Notulen Wijkberaad Broeksittard

Verslag bijeenkomst van 11 juni2018
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Emmy Schwillens
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Winand Schmeitz

1 Erik Landwehr
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Desiré Sulter + partner

2 Woeli Pfeiffer

2 John Dumont Zo Wonen

2

André Grandpré

2 Marianne G

2 Zo Wonen Frank Coenen

2

Jos Schoemakers

1 Frank Maassen

A

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 9 juli
Maandag 10 september
Maandag 8 oktober (Met Netwerkpartners)
Maandag 12 november
Maandag 10 december

1. Opening:
• Pierre heet iedereen welkom.
2. Notulen van 14 mei:
• Enkele op/aanmerkingen:
o Met betrekking punt 7, het Chronogram op het document in de fles bij de jubileumboom
behoeft nadere uitleg. De ontwerper is dhr. B. Bongers (Classicus) uit Sittard. De tekst op de
plaquette staat in het officiële Sittards dialect en is gecorrigeerd door Frans Walraven.
o Frans stelt voor een “bordje” bij de boom te plaatsen met daarop het chronogram, opdat
iedereen er kennis van kan nemen. Nu zit het “onder de grond” en dus voor niemand
bereikbaar. Pierre geeft aan na te gaan hoe zijn verzoek gerealiseerd kan worden.
o Met betrekking tot punt 10, Frans moet Frank zijn,
o Het boekwerk Broeksittard 1817-2017 is tot stand gekomen in een coproductie van de auteurs
Frank Maassen en Frans Walraven.
o De mogelijkheden om subsidie te verkrijgen tot realisatie van het boekwerk ‘Broeksittard
1817-2017’ worden nagegaan. Er zal een afspraak gemaakt worden tussen Frank, Frans,
Pierre en Willy om de teksten door te nemen.
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3. Ingekomen post/mededelingen:
• Pierre vraagt aandacht voor de ‘Enquête Burgerpeiling’. Deze mail is onlangs aan iedereen
toegezonden.
• Vanuit de gemeente is gevraagd om iemand af te vaardigen namens het wijkplatform i.v.m.
de verkeersproblematiek. Louis de Vos heeft zich destijds al beschikbaar gesteld maar van
gemeentewege is geen reactie daarop gekomen.
• Op het Kerkplein wordt steeds meer rommel achtergelaten en is er meer overlast van lieden
die zich niet weten te gedragen. Namens het wijkplatform zal weer gereageerd worden naar
de gemeente.
4. Terugblik Wijkontmoetingsdag:
• De indruk bestaat dat er minder belangstelling was dan vorig jaar; toch waren er veel meer
deelnemers dan in het verleden.
• Een voorstel om dit evenement 1 x in de 2 jaar te organiseren wordt niet zinvol geacht.
• Een forse regenbui was de oorzaak van een vroegtijdig einde van de dag.
• De inzet van de verkeersregelaars werd verschillend beoordeeld. Een feit is echter dat er bijzonder
weinig verkeer op de route is waargenomen.
• Een minpunt bij het achterlaten van de kramen is dat velen het zeil niet netjes opgeruimd hebben.
Dit was wel de afspraak en bekeken zal worden hoe hier een volgende keer mee om te gaan.
• De organisatie rondom de presentatie van de jubileumboom krijgt een compliment. Weliswaar is
direct na afloop van ‘plechtigheid’ de plaquette weggehaald om clandestiene verwijdering te
voorkomen. Deze zal op zeer korte termijn stevig verankerd teruggezet worden.
• Aan de mast zullen voorlopig de vlaggen blijven hangen. Voorgesteld wordt om hier een blijvend
banier aan te bevestigen.
• 19 mei 2019 wordt genoemd als de datum voor de volgende Wijkontmoetingsdag.
5. Kunstmarkt:
• 1 juli wordt de kunstmarkt gehouden in de Kloostertuin.
o Er zijn meer aanmeldingen dan vorig jaar.
o Het affiche is klaar.
o Het geheel vindt plaats in de voormalige kloostertuin; ook de catering.
6. Wensbus:
• Willy legt kort uit wat de stand van zaken is rondom het project Wensbus (nu Plusbus). De eerste
kennismaking met vrijwilligers en belangstellenden heeft plaatsgevonden. Tijdens deze avond is het
concept-handboek besproken dat gebruikt zal worden. De deelnemers kunnen en mogen hierop
reageren. Over 4 tot 6 weken komt de groep weer bij elkaar.
7. Wat ter tafel komt:
• De tekst op de bebording achter de tennisbaan is niet compleet. Dit zal op korte termijn worden
opgelost.
• Het boekwerk van Frans en Frank zal gepubliceerd worden in de ‘Doorkijk’.
• Wil Engelen deelt mee dat Leon Geilen nogmaals toegezegd heeft schoon materiaal te willen (laten)
zoeken ten behoeve van het verharden van de paden.

8. Sluiting:
• Niets meer aan de orde zijnde sluit Pierre de bijeenkomst.
• Volgende bijeenkomst is 9 juli. Dit is tevens de laatste voor de vakantieperiode.
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