Actie lijst wijkplatform Broeksittard
Volg nr.
01

Ingebracht door:
B. Ph.

Probleem omschrijving:
Schapenpoort plaatsen bij de ingangen van de honden uitlaatplaats Bachstraat.
Ontwerpteam neem over twee weken een besluit
Vlaggen wapen van Broeksittard. Momenteel 31 in bestelling

Actiehouder:
François Mostard
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bewoners
Broeksittard
DB

Stand van zaken Relim, deze organisatie begeleidt cliënten met problemen, zij doen
o.a. ook tuinonderhoud. Door Corona on hold gezet.
Stand van zaken afwerking groen onderhoud, beloofde bomen en bloemen mengsels.
Gemeente reageert binnenkort op de reactie en streeft er naar dit jaar nog de
eerste – ZO Wonen - bomen te planten.
Stand van zaken vierkant achter de huizen. Staat geagendeerd bij ZOWonen en
Gemeente. Bewonersoverleg volgt.
Proefopstelling kerkplein, Gestreeft wordt naar een evaluatie/gesprek in december
2021
Illegaal storten in de brandgangen schilders wijk, wie ruimt op. ZOWonen is eigenaar,
de bewoners zijn medeverantwoordelijk. Rattenoverlast wordt door gemeente
opgepakt.
Er ontstaat een stevige discussie over het uitdelen van parkeerbonnen, in de Camp,
bewoners vinden dit een kwalijke zaak in deze proefperiode. Situatie wordt opnieuw
bekeken m.b.t. haalbaarheid van de parkeervakken. Situatie Kerkplein wordt hierin
meegenomen.
Om de parkeerdruk te verlagen wordt gevraagd om het binnen terrein in te richten
als parkeerplaats. Lijkt niet mogelijk.
Tijdens de rondvraag wordt er geïnformeerd naar de stand van zaken recycleparkje.
Francois geeft duidelijke uitleg
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De bewoners van de Kerkstraat ondervinden veel hinder van de ouders die de
kinderen van school halen en brengen. Intussen zijn hier ook de school zones
aangebracht. Boa’s geven meer aandacht aan deze situatie.
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De Rembrandstraat krijgt gedeeltelijk een nieuwe naam, dit zou beter
gecommuniceerd mogen worden.
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Tijdens de rondvraag komt ter sprake dat er bij het aanbrengen van de nieuwe
parkeervakken In de Camp een parkeerplaats boven een brandkraan geplaats is.
Wordt hersteld
Op het binnen terrein achter de huizen In de Camp wordt regelmatig afval gedumpt.
Zie punt 07
Tijdens het brengen en ophalen van de schoolkinderen wordt er regelmatig tegen het
verkeer in gereden in de Paulus Potterstraat. Dit is een éénrichtingsweg. Heeft de
aandacht van de Boa’s
Op de hoek Kerkstraat/Jeroen Boschstraat staat iedere avond een werk bus met grote
aanhanger vlak uit de bocht geparkeerd, dit is een on overzichtelijke situatie. Boa
brengt bezoekt de bewoner.
Hoek Dorpstraat/Kruisstraat, hier staan ook regelmatig auto’s in de bocht
geparkeerd. Voorstel paaltjes te plaatsen
Er heerst grote onrust bij deze bewoners over de komende afsluiting van de tussen
liggende straten bij het opknappen van de Jan Steenstraat. Er is géén bewoners
informatieavond aan vooraf geweest, alleen 5 werkdagen vooraf een informatiebrief.
Bewoners spreken hun onvrede uit en voelen zich niet gehoord en serieus genomen.
Inmiddels is er een mail gestuurd en hebben er gesprekken met bewoners
plaatsgevonden, ook is er een nieuwe aangepaste info brief verstuurd.
Adoptie milieuparkjes. Francois geeft duidelijke uitleg
Plaatsen voertuig ‘borstkankeronderzoek’. Hier is plaats voor gereserveerd, niet
uitzicht belemmerend voor woning J.K.
Opmerking dat Kijkdag Rembrandtstraat goed bezocht is. Inrichting van de straat
i.o.m. bewoners.
Betreft overdracht/uitwisseling gronden Oligstrasse. Francois geeft duidelijke uitleg
Verzoek te komen tot betere communicatie in de buurt. Verwezen wordt naar PIW
en partners.
Opmerking mbt hoge snelheid in de vernieuwde Jan Steenstraat. Keuze gemeente
om geen drempels te plaatsen.
Afsluiten Oligstrasse is een succes, voorgesteld wordt deze situatie te contniueren.
Opmerking wordt gemaakt mbt vuurwerkoverlast.
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