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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 het bijzonder de heren Bert Andriolo en Tino Lardinois resp. van
de Sjtadssjool en de Tovertuin.
2. Notulen van 9 juli:
• Het zijn niet de fietsen die de overlast veroorzaken op de Öligstrasse maar de autos. De fietsers
ondervinden daar de overlast van.
• Het punt m.b.t. de gerooide bomen betreft de hele gemeente en niet alleen onze wijk.
• De rattenoverlast blijft een aandachtspunt, in en vanaf september zullen op diverse plaatse hoge
beplantingen worden teruggesnoeid. Louis de Vos spreekt zijn zorg uit over met name de risico’s
die dit ongedierte met zich brengen voor kinderen. Tevens geeft hij aan teleurgesteld te zijn in de
gemeente. Pierre geeft aan graag meldingen te ontvangen zodat hij die kan natrekken bij de
opzichters en de ongediertebestrijders.
• Verder geen op-of aanmerkingen.
3. Ingekomen post/mededelingen:
• Bij de notulen zat een bericht m.b.t. sociale zekerheid. Deze wordt nogmaals met deze notulen
meegestuurd.
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Winand geeft aan dat iedere donderdag van 13:00 uur tot 16:00 uur een maatschappelijk werker
aanwezig is in ‘De Kantine’.
Er is een aankondiging van de ‘Dag van de veiligheid op de Schootsvelden’ (15 september)
Er is een uitnodiging om weer in te schrijven met ‘Kern met Pit’. Wordt als bijlage met deze notulen
meegestuurd.

4. Kerkplein en omgeving:
• Het lijkt er op dat de overlast op het Kerkplein iets is afgenomen, maar dat is een aanname en een
conclusie van het moment. Wel wordt er meer overlast waargenomen bij de tennisbaan en de
Ruysdaelstraat.
• Pierre geeft een terugkoppeling van het gesprek met de voorzitter van de Moskee.
• De voorzitter heeft daags na het gesprek bij Jose aan de keukentafel ook een gesprek gehad
met de wethouder..
• De wijkagent heeft op zijn late - en nachtdienst rondes geen overlast kunnen constateren.
• Het plaatsen van een camera op het Kerkplein is nog een punt van overleg.
5. Plusbus:
•

•

Willy geeft aan wat op dit moment de status van het project is. Er zijn op dit moment genoeg
vrijwilligers om te kunnen starten. Aangezien de Gemeente Sittard-Geleen een belangrijke partner is
bij dit project vindt er binnenkort een overleg plaats waarin naar verwachting goedkeuring gegeven
zal worden om verder te gaan. Verder gaan betekent in dit geval dat dan de bus besteld kan gaan
worden.
Omdat de afgevaardigden van de basisscholen (Bert en Tino) niet van het project op de hoogte zijn
wordt e.e.a. nog eens helemaal uitgelegd.

6. Rondvraag:
• Bert en Tino vertellen uitvoerig hoe de toekomstverwachting van het onderwijs in Stadsdeel 5 er uit
gaat ziet. Afgesproken wordt dat de nieuwsbrieven waarin alle ontwikkelingen worden besproken nu
en in de toekomst als bijlage bij de notulen worden gevoegd. Bert en/of Tino zullen wanneer hun tijd
dat toe laat aanwezig zijn bij het wijkberaad.
• Wil Ehlen vraagt naar de reden van de tijdelijke stop bij de sloopwerkzaamheden. Hier kan geen
antwoord worden gegeven en de vraag zal door gestuurd worden naar John Dumont.
• Met betrekking tot de verharding van ‘de paadjes’ is geen enkele vooruitgang te bespeuren.
• Gevraagd wordt wat er met de vrijgekomen terreinen gaat gebeuren. Hier is niets over bekend,
nadere informatie wordt gevraagd bij Fr. Coenen en John Dumont. Wellicht dat zij bij het volgende
wijkberaad aanwezig zullen zijn.
• Nagedacht kan over de mogelijkheid hier een project met ‘Kern met Pit’ van te maken.
• Winand vraagt aandacht voor het kerkhof en met name over de werkzaamheden die nog moeten
gebeuren. Binnenkort is er een rondgang met de -nieuwe- opzichter.
• Gerrit vraagt naar wat er waar is van het gerucht dat er uitwijkstroken komen langs ‘Achter de
Hoven’, hier is niets van bekend.
• Niets meer aan de orde sluit de Pierre de vergadering.
Volgende vergadering 8 oktober. (Met de netwerkpartners)
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