
 

1  

  

 Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  

Verslag bijeenkomst van 14 januari 2019 

Pierre Nusser  A  Wil Ehlen  A  Wethouder Kim Schmitz  1 

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

Hub Weijers A Louis de Vos  A  Wijkagent Peter Albertoe  1 

Wil Engelen  A Ton Ehlen  A Zo Wonen Frank Coenen 1 

Emmy Schwillens  A Erik Landwehr  2  Wijkcoördinator Fr. Mostard  1 

Wil Schwillens  1 Thei Schrooten A  Dir. De Tovertuin; T. Lardinois 1 

Winand Schmeitz A Gerrit Dieteren  A  Dir. Sjtadssjool; B. Andriolo 1 

André Grandpré A Marianne G A   

José Koenen A Frank Maassen 1   

Frans Walraven 1 Jan Jetten A   

Nannet van Loo A     

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2019 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

Maandag 11 februari met netwerkpartners 
Maandag 11 maart 
Maandag 8 april 
Maandag 13 mei met netwerkpartners 
Woensdag 13 juni 
Maandag 8 juli 
Maandag 9 september 
Maandag 14 oktober 
Woensdag 13 november met netwerkpartners 
Maandag 9 december         
              

1. Opening:  

• Pierre heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen van 10 december: 

• Geen op- of aanmerkingen 

 

3. Actielijst: 

• In de eerste kolom dient het jaartal erbij vermeld te worden 

• Punt 1 kan vervallen, klacht na herhaald bellen opgelost 

• Bij punt 4 ‘toevoegen buitengebied’ en in de kolom ‘Onderwerp’ i.p.v. Gemeente ‘Paadjes 

buitengebied’ 

• Punt Tennisbaan, het afsluiten is niet toegezegd maar is wens van de bewoners. 

 

4. Vergaderdata 2019:  

• Staan hierboven vermeld 

• Projecten 2019: 
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o Opruimactie 23 maart, er komt weer een publicatie in de Hanewijzer. Verzamelen als 

gewoonlijk bij José om 10 uur. Nannet kaart de medewerking van de kinderwijkraad 

aan. Wellicht is er een vorm van samenwerking mogelijk. Ook de scholen zullen 

weer benaderd worden alhoewel die altijd een dag eerder de actie houden. Deze 

actie kan gebruikt worden om zowel de kinderen als de ouders te wijzen op de eigen 

verantwoordelijkheid m.b.t. het schoonhouden van de openbare ruimte. Nannet 

onderhoudt de contacten met de school en koppelt deze terug met het secretariaat. 

o Paasbrunch wordt gehouden op 14 april, de organisatie loopt. 

o Wijkontmoetingsdag is op 19 mei, vergunning is aangevraagd, voorbereiding worden 

opgestart. 

o De kunstmarkt wordt gehouden op 16 juni, de voorbereiding wordt opgestart. Een 

begroting wordt op korte termijn ingediend. 

 

5. Plusbus: 

• De bus is aangeschaft en wordt voorbereid v.w.b. bestickering. De vrijwilligersgroep wordt 

binnenkort bijeen geroepen. 

 

6. Jubileumboek 

• Nadat er 700 folders verspreid zijn en enige artikelen geplaatst beginnen de inschrijvingen 

vorm te krijgen.  

 

7. W.v.t.k. 

• Wordt geen gebruik van gemaakt 

 

8. Rondvraag: 

• De rondvraag wordt gebruikt om een aantal frustraties uit te spreken. het betreffen hier zaken 

die al geruime tijd (jarenlang) spelen en waar geen duidelijke oplossingen van 

gemeentewege wordt aangedragen. 

• Samengevat komt het er op neer dat de leden van het wijkberaad: 

- Geen vertrouwen meer hebben in het afhandelen van klachten m.b.t. de openbare 

ruimte. 

- Vinden dat met name ‘de paadjes buitengebied’, ‘gebied rondom de school’, 

parkeerplaats Tennisver. Oriënt” en de ‘overlast Kerkplein’ de grootste langlopende 

pijnpunten zijn. 

- Vinden dat het meedenken niet gewaardeerd wordt door de gemeente. 

- De leden van het wijkberaad zich niet gehoord voelen door de gemeente. 

- De lijst met besproken punten aangaande het groenonderhoud rondom de school 

nogmaals besproken moet gaan worden omdat diverse klachten onbeantwoord zijn 

gebleven. 

- Vragen een mail te sturen aan ‘de Gemeente’ met de vraag bovengenoemde 

frustratiepunten te bespreken én op te lossen. 

• Nannet complimenteert de beheerders van het Gemeenschapshuis m.b.t. de geboden 

faciliteiten rondom de bijeenkomsten van de kinderwijkraad. 

• Peter Albertoe geeft uitleg m.b.t. de inzet die de politie (niet) kan bieden t.a.v. de 

overlastmeldingen. Taken die niet bij de politie thuishoren kunnen ook niet meer worden 

opgepakt. Met nadruk wordt gewezen op de afwezigheid van jeugdwerkers. In het verleden 

bewezen zij het nut van hun werkzaamheden. 
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Aktielijst: 14 januari 2019 

 Datum Onderwerp Omschrijving Beoogde einddatum 

2 12 november 2018 Plusbus Vermoedelijke startdatum 
voorjaar 2019 

 
Aktie Willy 

3 12 november 2018 Levanto Geen actie meer 
waarneembaar 

Pierre neemt contact op met Nicole 

4 12 november 2018 Paadjes 
buitengebied 

Verharden conform 
afspraak 

Zo spoedig mogelijk 

5 12 november 2018 Hanging baskets Beplanten met 
winterviolen 

Aktie vervalt 

6 12 november 2018 Kunstmarkt Werkgroep organiseert 
markt  

16 juni 2019 

7 10 december 2018 Herinrichten 
terreinen 

In overleg met 
bewoners/wijkplatform 

Zodra bekend is wanneer laatste 
sloopwerkzaamheden aanvangen 

8 10 december 2018 Broeksittard 975 
jaar 

Organiseren 
herdenkingsactiviteiten 

Augustus 2019  

9 10 december 2018 Opruimactie organiseren 22/23 maart 

10 10 december 2018 Afsluiten 
parkeerplaats 
tennisbaan 

Per direct afsluiten met 
varkensruggen 

Tot einde winterstop 

11 10 december 2018 Groenvoorziening 
nabij Tovertuin 
omvormen 

Er komt zsm een voorstel 
dat we de bewoners gaan 
voorleggen  dat betekent 
dat we een gedeelte gaan 
omvormen, al dan niet 
met behoud van bomen. 
Punten die buiten de 
omvorming vallen worden 

separaat opgepakt. 
 

11 maart 2019 
 
Wordt 11 februari besproken met 
de wijkcoördinator. 

12 14 januari 2019 Hanging baskets Baskets worden tijdelijk 
weggehaald en 
teruggehangen wanneer 
zomerbeplanting er is 

Medio mei 2019 
 

13 14 januari 2019 Jubileumboek presentatie 6 april 2019 

14 14 januari 2019 Onderhoud 
kerkhof 

Overleg m.b.t. voortgang 29 januari 2019 

15 14 januari 2019 Levanto Overleg m.b.t. voortgang Vóór 11 februari 

 

 

 

Volgende vergadering 11 februari 2019 (met de netwerkpartners) 

 
 
wvdw 


