Aktiepuntenlijst overleg d.d. 14-3-2022
Afgemeld
Volgnr.

Willy v.d.Weide - Andre Granpré Molière-Wil Engelen - Kim Schmitz - Patrick Grootjans

Ingebracht door :
1 B.Ph.

Probleem omschrijving
Schapenpoort plaatsen bij de ingangen van de honden uitlaatplaats Bachstr.

Actiehouder
Francois Mostard

Per mail heeft Francois geantwoord ; zit in de opdrachten van de hondenspeelweide, status niet bekend.
2 DB

Stand van zaken Relim, deze organisatie begeleidt cliënten met problemen, zij doen o.a.

DB

ook tuinonderhoud. Door corona on hold gezet.
4 DB

Stand van zaken afwerking terrein Jan Steenstraat, groen onderhoud, beloofde bomen en

DB

bloemen mengsel. Een gedeelte van het terrein zou worden ingericht voor bijvoorbeeld
activiteiten van de schutterij of evenementen bewoners. Ook de basisschool wordt
betrokken bij inrichting van het terrein.
Per email Francois ; verantwoordelijke binnen de gemeente is Jean-Paul de la Roy.
5 DB

Stand van zaken vierkant achter de huizen. Staat geagendeerd bij Zo Wonen en Gemeente.
Per email Francois ; Ik doe mijn best om dit ook intern op de agenda te krijgen. Er zijn een
10-tal terreinen in Sittard Oost met deze status.

6 gemeente

Proefopstelling kerkplein. Bewonersoverleg heeft plaats gevonden op 9 maart. Er zal in juni een nieuw plan
gepresenteerd worden, daarna kan er 2 weken op gereageerd worden. Dan volgt aanbesteding en
uitvoering oktober-november 2022.

10 rondvraag nov.

Er wordt geinformeerd naar de stand van zaken m.b.t. een recyleparkje.

15 rondvraag nov.

Tijdens het brengen en ophalen van de schoolkinderen wordt er regelmatig tegen het verkeer ingereden

Is ook in het overleg tersprake geweest op 9 maart kerkplein.
in de Paulus Potterstraat .dit is een éénrichtingsweg. Pierre zal een afspraak maken met een Boa om op een
vrijdagmiddag als de moskee open is ter plaatse te gaan kijken.
16 rondvraag nov.

Op de hoek Kerkstraat / Jeroen Boschstraat staat iedere avond een werkbus met grote aanhanger
vlak uit de bocht geparkeerd, dit is een onoverzichtelijke situatie. De bewoner zou inmiddels een inritvergunning hebben aangevraagd op de J.Boschstraat. Wordt aangehouden.

21 rondvraag W.S.nov.

Betreft overdracht/ uitwisseling gronden Oligstrasse. Wordt aangehouden.

22 rondvraag 14-3/W.S.

In de Hanewijzer stond wel dat de wijkontmoetingsdag dit jaar zou doorgaan maar er stond geen datum
bij.
Aandachtspunten waarbij niet meteen aktie nodig is.

rondvraag 14-3-22

Er wordt gevraagd of het pleintje in de Camp een andere naam kan krijgen , bijvoorbeeld "Plein 1817 ".
Na de renovatie eind van dit jaar zal dit nader bekeken worden.

rondvraag nov.

Plaatsing voertuig "borstkankeronderzoek". Als de auto komt erop toezien dat het uitzicht van de woning
van Jose Koenen niet belemmerd wordt.

DB + Boa's

DB afgehandeld

