
Groot overleg Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis 

Dinsdag 18 april 2017 

 

Aanwezig; Inge Buijs, Connie Otten, Rinie Vaessen, Hannie Goossens, Frans Drissen ( Gemeente 

Sittard-Geleen), Erik Salden, Jos Faarts, Jo Kleijn, Math Schepers, Ramon Dierx, Elliott Lataster, Nico 

Salden, Ton Wolters, Piet Besselink, Ben Ketelslegers, Eugene Lebon, Ronald Otten, Brenda Seeger, 

Arno Gorissen, Annette Diederen, Michel Penris, Jacqueline Goertz. 

Afgemeld; Hajer Harzi, Jeroen Schoonen, Ton Cuijpers, Jack Jacobs, Angelique Fredrix. 

 

Opening door de voorzitter Ronald Otten. 

1. Notulen van Groot overleg van 15 november worden op een punt aangepast en goedgekeurd. 

Ronald geeft aan dat hij niet de datum van de fietsactie zou doorgeven, maar dat hij dit aan de 

wijkagent zou vragen om dit door te geven. 

 

2. Post/mededelingen; extra agendapunt 4a. NK Knikkeren 

 

3. Onrust van burgers rondom beleid gebiedsontwikkeling Geleen.  

Jacqueline geeft aan dat haar steeds meer signalen bereiken dat de plannen en veranderingen in en 

rondom het centrum van Geleen voor veel vragen en onrust zorgen. Arno legt uit dat er een 

Programmateam Geleen Centrum loopt met als doel om het centrum van Geleen te versterken; het 

moet allemaal compacter en knusser worden. Het bestaande gemeentehuis en het erachter liggende 

horecastraatje zou verbouwd moeten worden en daar komen de komende jaren 580 extra 

ambtenaren werken. Voor het oude gemeentehuis (is dan restaurant/horeca) komt een groot 

horecaplein, Albert Heijn moet een plek krijgen in het centrum; het is alleen nog niet duidelijk waar. 

Eugene voegt toe dat met de structuurvisie een keuze is gemaakt dat Sittard koopstad en Geleen 

meer dienstensector wordt; het is niet mogelijk om in beide steden alle ( oa. sport) faciliteiten te 

handhaven. In het centrummanagement team zitten mn. ondernemers en pandeigenaren die 

zakelijke belangen hebben, en geen/weinig “gewone burgers”? In samenwerking met het bestuur 

neemt Jacqueline contact op met de andere wijkplatforms/belanghebbenden om te bekijken hoe 

hier over gedacht wordt en welke stappen we kunnen nemen. Alle Wijkplatforms gaan de 

betreffende nieuwsbrief ontvangen. 

Deze week is in de gemeentelijk nieuwsbrief gemeld dat de Hanenhof toch de culturele voorziening 

van Geleen blijft; de gemeente gaat op zoek naar een andere exploitant. 

 

4. Meldingen van vele illegale activiteiten en ( hennep) dumpingen.  

Er is de laatste maanden een toename van meldingen van dumpingen en afval bij gemeente en 

politie. Het gebeurt op veel plaatsen en oplossingen zijn moeilijk. Voor de parkeerplaats bij de 

visvijver is verlichting besteld, kosten 26.000,- euro, en het is afwachten of dit genoeg helpt. Het 

zetten van (bedienbare) paaltjes is mogelijk een optie als er veel partijen samenwerken. 

 

4A NK Knikkeren 

Er is een flyer gekomen van Laco om kinderen in onze gemeente te laten meedoen aan het NK 

Knikkeren. Je kunt je ( op korte termijn) hiervoor inschrijven via de site, de locatie wordt dan 

doorgegeven. Ook kun je meedoen aan de voorronde in een andere gemeente. De mail van Laco is 

doorgestuurd naar Shanti van Hout, jeugd PIW. De basisscholen hebben de mail al gekregen. 

 

 

 



5. Kascontrole 

Angelique Fredrix en Jos Faarts hebben de financiële stukken gecontroleerd. De commissie stelt voor 

om Michel Penris als penningmeester te dechargeren. Dit gebeurt onder dankzegging van de 

voorzitter. 

 

6. Aandachtspunten WPF 2017 

Gebiedsontwikkeling 

-Vanuit buurtvereniging Kummenaedestraat komt er een verzoek voor een Jeu de boulesbaan in het 

Burg. Daemenpark, vooruitlopend op de werkzaamheden Oranjelaan/Stationsplein. De gemeente 

staat hier niet onwelwillend tegenover. 

-Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen over het voetpad richting Biesenhof. Tijdens deze 

vewrgadering was er voornemen om vanuit het WPF met de betreffende agrariër te gaan praten 

maar er is daarna een mail gekomen van de wijkcoördinator dat de gemeente dit toch zelf oppakt. 

-Accommodatie beleid; er lopen op dit moment evaluatiegesprekken om zaken af te handelen, en dit 

is in september 2017 afgerond zodat het in december in de raadsvergadering kan worden besproken. 

Eugene geeft aan, na opmerking van Piet, dat het contract met de bierbrouwerij van het Plenkhoes 

stopt, maar dat dit niet wil zeggen dat het Plenkhoes gesloten zal worden. 

 -Parkje Bunderhof wordt meer concreet; 18 mei as. wordt een presentatie gegeven over alle ins en 

outs, gemeente wordt ook uitgenodigd. 

-Fietsenactie Zuidhof blijft aandachtspunt van BOA’s en wijkagent. 

-Ontwikkelingen nieuwbouw Zuyderland, zie site van Zuyderland of onze FB pagina. 

 

Veiligheid 

-Drugsoverlast Centrum; heeft zich, zoals voorzien, verplaatst, maar het project is een groot succes. 

Het melden van drugsactiviteit bij het meldpunt blijft belangrijk, politie kan hierop anticiperen. 

- Het veiligbuurtenteam van de van Goyenflat/Tenierflat is in de opstartfase. Het is de bedoeling dat 

de mensen het zelf gaan dragen en door betrokkenheid en inzet meer binding ontstaat, net zoals in 

de Pijper/Wagenaarflat. In de toekomst komen mogelijk dergelijke samenwerkingen tot stand in de  

Breitnerstraat/Mesdagstraat en flats eromheen in combinatie met het renovatieproject. 

- Buurtpreventieteam loopt goed, eigen FB pagina; nieuwe mensen altijd welkom. 

-Aantal inbraken nemen af en dit wordt toegeschreven aan het buurtpreventieteam, de buurtapp’s. 

 

Maatschappelijk samenwerking 

-Het is niet duidelijk wat Samen Zuid Samen Doen nog organiseert, de activiteitenkalender is niet 

meer aangeleverd, terwijl dit wel goed liep. Brenda Seeger van PIW gaat hierachter aan. 

-Bezoek van de kinderen van de Reuzepas komt komend schooljaar in de activiteitenkalender. 

-Namen veranderen binnen PIW (leefbaarheidsondersteuner) Shanti van Hout; wordt uitgenodigd 

voor volgend overleg, en voor het jaarmarktoverleg. Kidsclub op woensdagmiddag loopt goed. De 

hoogbouwcommissie organiseert vaker themagerichte knutselmiddagen en ook dit loopt goed. 

 

Activiteiten 

-De bouw van het Barbaramonument ligt nu stil. Er is een idee om in de komende wijkkrant een 

oproep te doen voor handige mensen die willen meewerken aan dit project. Ton zal ervoor zorgen 

dat hij de tekening krijgt. 

- De Jaarmarkt krijgt een ander opzet, nu niet in samenwerking met Zuidhof, maar met Amusant. De 

organisatie is in volle gang. 

-Besteding geste Sabic moet binnenkort opgepakt worden. Voorkeur na de jaarmarkt, vakanties. 

 



 

Communicatie 

-Voor de komende wijkkrant is nog maar weinig copij binnen, ook de verkoop van advertenties loopt 

minder goed. 

-Website; teksten moeten aangepast worden, en ge-update, evt met datumvermelding. Piet gaat 

hiermee aan de slag. 

 

7.Rondvraag 

Arno geeft aan dat de werkzaamheden van de Meeuwenlaan gaan starten. Met oa. een enquete 

onder de bewoners is duidelijk geworden dat de bomen aan de kant van de school worden gerooid 

en dat er een kruisplateau komt thv de basisschool met zijstraat Zwaluw/Lijsterstraat. 

Hannie geeft aan ze tijdens de Jaarmarkt, ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de 

Weggeefwinkel, een activiteit met kinderen willen gaan doen.  

Jos vraagt hoe het kan dat onze input niet terug te vinden is in het magazine online bijeenkomst 

wijkplatforms. Dit komt omdat alle informatie gebundeld is ( het was een open forum met flapovers) 

en dat niet iedereen met naam genoemd is vanwege de vele reacties. Het magazine is professioneel 

opgezet en nodigt uit om te lezen, en er komt naar voren dat de verschillende WPF’s ieder op zijn 

eigen manier werkt, en ervaringen met elkaar werden gedeeld. Het was een positieve meating. 

 

8. Ronald sluit de vergadering af om 21.45 uur. 


