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 Notulen Wijkberaad Broeksittard  

  

Verslag bijeenkomst van 13 mei 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  A 

Wil Engelen  1 Ton Ehlen  1 PIW Franca Trouwen 1 

Emmy Schwillens  A Sebastiano Bellinensis 1  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 A   

Frans Walraven 1 Jan Jetten A   

Nannet van Loo 1     

1 = Afgemeld    2 = afwezig niet afgemeld    

              
Vergaderdata    2019 (aanvang 19.00 uur in het Gemeenschapshuis Broeksittard) 

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 meldt de afwezigen. 

• Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Notulen van 8 april: 

• Een korte opmerking m.b.t. het genoemde punt in de rondvraag betreffende het 

gevraagde overleg inrichting vrijgekomen terrein. Francois geeft nogmaals aan dat het 

een sobere inrichting gaat worden, de opmerking in de notulen m.b.t. het wandelpad is 

niet helemaal correct. 

 

3. Mededelingen netwerkpartners: 

• Namens May en Kim, die verhinderd zijn, doet Francois het woord. 

o Kim wil graag 2 x per jaar (i.p.v. 3 x) worden uitgenodigd, zou eigenlijk voor alle 

netwerkpartners moet gelden. 

o Kim vraagt naar de stand van zaken betreffende de kermis. Afgesproken is dat 

ná de Wijkontmoetingsdag een gesprek gearrangeerd zal worden met D. 

Janssen. 

o Namens May Jung zijn er geen mededelingen. 

o Francois informeert naar de tijdelijke openstelling van wegen tijdens de 

wijkontmoetingsdag. 
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o Hij adviseert de Boa uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst van het 

wijkberaad. 

o De Woningvereniging is niet aanwezig en zal ook worden uitgenodigd voor het 

volgende overleg gezien de vragen die er voor hen zijn. 

  

4. Paasbrunch: 

• Teruggekeken kan worden op weer een geslaagde Paasbrunch. De deelnemers waren 

zeer tevreden en hebben zich prima vermaakt. Een compliment voor de organisatie is 

ook hier weer op zijn plaats. 

 

5. Wijkontmoetingsdag: 

• De voorbereidingen zijn in volle gang. Pierre heeft diverse afspraken gemaakt, evenals 

voorgaande jaren.  

• De vergunning is binnen. 

• Het vinden van verkeersregelaars is dit jaar een probleem, maar zullen ongetwijfeld 

gevonden worden. Peter Albertoe en Thei Schrooten zijn in ieder geval wel aanwezig. 

 

6. Plusbus: 

• De bus is in bedrijf en het aantal ritten neemt langzamerhand toe. Het heeft even tijd 

nodig maar de passagiers die tot nu toe zijn vervoerd zijn uitermate tevreden.  

• Tijdens de komende wijkontmoetingsdag zal de bus op het plein voor het 

Gemeenschapshuis worden gezet en chauffeurs zullen dan belangstellenden te woord 

staan. 

 

7. Aktielijst: 

• Zie de lijst. 

8. Rondvraag: 

• Gevraagd wordt naar het informatiebord van ZOwonen. 

• Er is irritatie n.a.v. het toewijzingsbeleid voor de nieuw gebouwde woningen. 

geadviseerd wordt Carla Thissen en John Dumont hierover te bevragen. zie aktielijst. 

• Er zijn diverse opmerkingen betreffende het groenonderhoud. Francois legt nogmaals 

uit wat nivo C betekent.  

• Meldingen betreffend dood hout in bomen moet men blijven doen. 

• De paal op het Kerkplein moet nodig een verfbeurt hebben, dit kan geregeld worden 

door en met vrijwilligers. Gemeente kan de verf leveren. 

• De aanplant in de bloembakken is kapot, Francois oppert het idee deze te laten 

adopteren. 

 

 

 

 

Volgende vergadering 12 juni 
 

 
WvdW 
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Aktielijst: 8 april 2019 

 Datum Onderwerp Omschrijving Beoogde einddatum 

3 12 november 2018 Levanto Geen actie meer 
waarneembaar 

Pierre neemt contact op met Nicole 
en May 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 
30 aanmeldingen 
Voorbereiding ligt op schema. 

7 
 
 

7A 

10 december 2018 
 
 
13 mei 2019 

Herinrichten 
terreinen 
 
In de Camp/Jan 
Steenstraat 

In overleg met 
bewoners/wijkplatform 
 
 
 

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

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. 
 
Werkzaamheden zijn in uivoering. 

14 14 januari 2019 Onderhoud kerkhof Overleg m.b.t. voortgang Wordt ná de Pasen een afspraak 
gemaakt. Overleg heeft 
plaatsgevonden, wordt vervolgd. 

16 11 februari Invalidenopgang 
gemeenschapshuis 

Overleg div. instanties 
m.b.t. hoogte toegezegd 
bedrag en het ontwerp 

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

17 11 maart Jos Evers 
uitnodigen 

Overlast jongeren 13 mei 

18 13 mei Jos Evers mail 
sturen 

Nogmaals uitnodigen 12 juni 

19 13 mei Toewijzing 
woningen 

Carla Thissen/John 
Dumont vragen om uitleg. 

12 juni 

20 13 mei Schilderen paal 
Kerkplein 

Vrijwilliger benaderen en 
zorgen voor verf 

12 juni 

 

 

 

Volgende vergadering 12 juni 2019  
 
 
wvdw 


