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 Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  

Verslag bijeenkomst van 8 april 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  1 PIW Franca Trouwen 1 

Emmy Schwillens  A Sebastiano Bellinensis A  Wijkcoördinator Fr. Mostard  A 

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

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

André Grandpré A Marianne G A   

José Koenen A Frank Maassen 1   

Frans Walraven A Jan Jetten A   

Nannet van Loo A     

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2019 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

Maandag 13 mei met netwerkpartners 
Woensdag 12 juni 
Maandag 8 juli 
Maandag 9 september 
Maandag 14 oktober 
Woensdag 13 november met netwerkpartners 
Maandag 9 december         
              

1. Opening:  

• Pierre heet iedereen welkom. 

• De Paasbrunch wordt aan de agenda toegevoegd 

 

2. Notulen van 11 maart: 

• Er zijn op- of aanmerkingen 

3. Wijkontmoetingsdag: 

• Via facebook en andere media zijn veel reacties/aanmeldingen binnengekomen. 

  

4. Paasbrunch: 

• De werkgroep komt bij elkaar. 

• Plm. 80 deelnemers hebben zich aangemeld. 

• De school heeft aangegeven dit jaar geen gelegenheid te hebben om versieringen aan 

te brengen. 

 

5. Plusbus: 

• 15 april start de Plusbus informeel, 26 april is de officiële ingebruikname. 

• Op diverse plaatsen worden posters opgehangen en ook de pers besteedt aandacht 

aan het project. 
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6. Jubileumboek: 

• De presentatie van het boek heeft plaatsgevonden. Tijdens een goed bezochte 

bijeenkomst hebben diverse inschrijvers hun bestelde boek op gehaald.  

7. Aktielijst: 

• Zie de lijst, in de rondvraag zijn enkele punten meegenomen die iets meer uitleg 

vragen. 

8. Rondvraag: 

• 26 april is de lintjesregen, er is geen belangstelling om ‘de regen’ bij te wonen. 

• De kinderwijkraad is bij de staatsecretaris geweest met het door hen ontworpen 

Loesjebord. Een compliment voor Nannet! 

• Er zijn opmerkingen t.a.v. het vervangen en het al dan niet branden van de vervangen 

armaturen. Francois zegt toe een controleronde te maken. 

• Wil Engelen uit zijn frustratie m.b.t. gang van zaken betreffende het reageren op zijn 

brief. De communicatie verloopt zeer stroef, Francois geeft aan bij de collega langs te 

gaan. 

• Francois legt een stapeltje stadskranten op de leestafel. de bezorging van deze krant 

en ook de weekkrant VIA is hopeloos te noemen. 

• Het snoeien van de beplanting langs het Kerkplein vindt plaats direct na de bloei. 

• De opruimaktie was een groot succes 

• De opening in de paal op het Kerkplein zal door Pierre worden afgesloten. 

• Nadat de laatste woningen in de Jan Steenstraat zijn gesloopt wordt het vrijgekomen 

terrein ingericht als ‘natuurlijk groen’. Door het terrein zal een wandelpad aangelegd 

worden aansluitend aan de bestaande padenstructuur. 

• Gevraagd wordt naar de mogelijkheid de naam van de straat te wijzigen. hier komt 

men niet uit. 

• De overlast op het Kerkplein neemt weer toe. Geadviseerd wordt om te blijven bellen 

met de politie. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de bezetting van het korps 

minimaal is en dat men veel parate kennis heeft moeten inleveren door het vertrekken 

van de pensioengerechtigden. Er is wel instroom van jonge mensen maar die moeten 

nog veel ervaring opdoen. Ook het melden naar de gemeente via 14-046 en de buiten-

beter app blijft noodzakelijk. Uiteraard geldt dit ook voor de overlast op de 

parkeerplaats van de tennisbaan. 

• Voor de kunstmarkt zijn al 22 aanmeldingen binnen, Marianne legt uit waarom er voor 

de deze datum is gekozen. 

• Tijdens het wijkberaad van 13 mei zullen de netwerkpartners weer aanwezig zijn. 

Vragen voor deze groep graag vooraf indienen bij het secretariaat (Willy). Op die 

manier kunnen ze gebundeld en vooraf bij de betreffende netwerkpartner gedeponeerd 

worden zodat hij of zij zich kunnen voorbereiden. 

 

 

 

 

Volgende vergadering 13 mei met de netwerkpartners 

 

 
WvdW 
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Aktielijst: 8 april 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 
en May 

4 12 november 2018 Paadjes 
buitengebied 

Verharden conform 
afspraak 

Zo spoedig mogelijk. zie opm. in de 
rondvraag. 

6 12 november 2018 Kunstmarkt Werkgroep organiseert 
markt  

23 juni 2019 

7 10 december 2018 Herinrichten 
terreinen 

In overleg met 
bewoners/wijkplatform 

Zodra bekend is wanneer laatste 
sloopwerkzaamheden aanvangen, 
zie opm. in de rondvraag.  

8 10 december 2018 Broeksittard 975 
jaar 

Organiseren 
herdenkingsactiviteiten 

Augustus 2019  
Aandacht hiervoor tijdens de 
kunstmarkt en in de Hanewijzer. 

10 10 december 2018 Afsluiten 
parkeerplaats 
tennisbaan 

Per direct afsluiten  Zo snel mogelijk, 1 april is de 
opening van het seizoen. 

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 
 
 
Bewonersbrief is verstuurd door de 
Gemeente. 

14 14 januari 2019 Onderhoud kerkhof Overleg m.b.t. voortgang Wordt ná de Pasen een afspraak 
gemaakt. 

16 11 februari Invalidenopgang 
gemeenschapshuis 

Overleg div. instanties Zo snel mogelijk  
Het wachten is op de Gemeente. 
(Aktie Gemeenschapshuis). 
 

17 11 maart Jos Evers 
uitnodigen 

Overlast jongeren 13 mei 

 

 

 

Volgende vergadering 8 april 2019  
 
 
wvdw 


