
1  

  

  

Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  

Verslag bijeenkomst van 9 juli 2018  
Pierre Nusser  A  Wil Ehlen  A  Wethouder Kim Schmitz  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  A Ton Ehlen  1 Zo Wonen Frank Coenen 2 

Emmy Schwillens  A Erik Landwehr  A  Wijkcoördinator Fr. Mostard  1 

Wil Schwillens  1 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 A Marianne G A   

Jos Schoemakers 2 Frank Maassen 1   

Frans Walraven A Henri Latour 1   

Jo Franck 2 José Koenen A   

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2018 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

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

• Pierre heet iedereen welkom. In verband met de vakantie van Willy maakt Pierre aantekeningen 

die later in een verslag worden verwerkt. 

 

2. Notulen van 14 mei:  

• Het boekwerk van Frans en Frank wordt niet gepubliceerd in de ‘Doorkijk’,  er zal aandacht aan 

besteed worden. 

• Verder geen op-of aanmerkingen. 

3. Ingekomen post/mededelingen:  

• Op het Kerkplein wordt steeds meer rommel  achtergelaten en is er meer overlast van 

jongeren/scooterrijders  die zich niet weten te gedragen. Ook is er sprake van bedreigingen tegen 

personeel van de frituur die rommel wilde opruimen. De vraag wordt gesteld de mogelijkheid te 

bekijken een camera op te hangen.  

• In de Öligstrasse veroorzaken fietsers overlast. 

• Op de plaatsen waar in 2016 bomen zijn gerooid zijn de plantsoenen nog niet volgens afspraak 

opgeknapt. De vraag is wanneer dit gaat gebeuren. 

• Naast de sporthal aan de P. de Hooghstraat is sprake van rattenoverlast. 
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4. Kunstmarkt: 

• 1 juli is de kunstmarkt gehouden in de Kloostertuin.  

• Marian geeft aan dat het een zeer geslaagd evenement is geweest, de hele dag was er publiek 

aanwezig. 

• Vanuit de vergadering komt de opmerking dat er wat weinig reclame voor gemaakt is. 

• De organisatie bekijkt de mogelijkheid er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. 

 

 

5. Wat ter tafel komt: 

 

Er worden een aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. 

• Wanneer wordt de plaquette geplaatst bij de jubileumboom? 

• Hoe is het met de criminaliteit gesteld, daalt het aantal inbraken? 

• Wordt er veel gebruik gemaakt van het parkeren op het Kerkplein en is dit plein in de avonduren af te 

sluiten? 

• De financiële afhandeling en overdracht kan plaatsvinden wanneer Willy terug is van vakantie. 

• In april is een opmerking geplaatst m.b.t. de asbestsanering. Nu is het proces gestopt i.v.m. asbest. 

• De groenvoorziening is een puinhoop en veegwagens worden niet meer waargenomen. 

• De paden in het buitengebied zijn niet te belopen, bij regenachtig weer zakt men weg in de modder. 

Nu is er mogelijkheid puin aan te brengen. 

• Is er al iets bekend over een eventuele subsidie/garantstelling m.b.t. de uitgave van het jubileumboek. 

Het antwoord hierop is ‘nu nog niets over te zeggen’ 

• Op de parkeerplaats van TC Oriënt is ook regelmatig overlast van jongeren en ook wordt er gedeald. 

 

6. Sluiting: 

• Niets meer aan de orde zijnde sluit Pierre de bijeenkomst en wenst een ieder een fijne vakantietijd 
toe. 

• Volgende bijeenkomst is 10 september 
 
WvdW 
 


