
Klein overleg WPF Geleen Zuid & de Kluis 

Maandag 9 oktober 2017 

 

Aanwezig; Ton Cuijpers, Piet Besselink, Elliott Lataster, Jo Kleijn, Joyce Bergholtz, Hannie Goossens, Shanti van 

Hout, Michel Penris, Ronald Otten, Jacqueline Goertz 

Afgemeld; Jos Faarts, Ton Wolters, Jeroen Schoonen, Erik Salden, Lily Werner, Ben Ketelslegers, Inge Buijs, 

Bert Kamphuis, Ingrid Habets. 

 

1. Notulen van 8 maart jl. worden goedgekeurd. 

 

2. Het overlijden van Rinie Vaessen 

We verliezen in Rinie een zeer actief en gewaardeerd lid van het WPF, buurtpreventie en hoogbouwcie. Joyce 

neemt nu zo veel mogelijk de taken over. PIW gaat helpen vrijwilligers te vinden. Er zijn op het moment veel 

meldingen van overlast in de hoogbouw (speerpunt voor het Groot overleg op 14 november as). Ik heb Arno 

Gorissen naar aanleiding hiervan een mail gestuurd. 

Opening Al Wasitia Activiteitencentrum 

De voormalige bibliotheek is opgeknapt, er worden activiteiten voor mensen georganiseerd, maar dat is nog in de 

opbouwfase. Iedereen is welkom en loop eens binnen! 

Verlichting parkeerplaats visvijver en spoorwegbeveiliging is gerealiseerd; boven verwachting is ook het spoor 

beveiligd met slagboom en bellen, dit was niet bekend bij het WPF. De bewoners hebben er wel een brief over 

ontvangen. 

Uitbater voor de Hanenhof ; dit worden de eigenaren van het “Hartje van Geleen”. 

Volgend Overleg met Sjraar Cox 

We willen het overzicht met alle aandachtspunten meesturen, maar tijdens het komend groot overleg willen we 

slechts een aantal speerpunten met de burgemeester bespreken. De volgende punten zijn al genoemd, maar er 

is nog ruimte voor andere zaken, en dit kan men nog aangeven. We willen het in ieder geval hebben over de 

grote overlast van de laatste tijd, afvaldumping, en de slechte staat van onderhoud ( mn. riolering, 

onkruidbestrijding, ect.) vooral bij de grote flats bij Zuidhof, maar ook van overlast in Burg. Damenpark en de 

daaruit volgende problemen als er weinig handhaving is ( onze wijkagent is ziek gemeld). Nog een punt is dat er 

in onze wijk veel staat te gebeuren de komende jaren, we willen graag op de hoogte worden gebracht van de 

ontwikkelingen van Zo Wonen/ stadsontwikkeling plan Zuid; wanneer komt er nu actie? De renovatie van Glana 

staat op stapel en mogelijk dat het winnende ontwerp van Who Cares in Geleen Zuid gaat worden uitgevoerd. 

Namens het WPF is een kaartje gestuurd naar Erik Salden onze wijkagent die nu (thuis) ziek is, maar wel ter 

zijner tijd weer terugkomt.  

Op het moment van het versturen van deze notulen werd bekend dat Sjaar Cox niet zal deelnemen aan het 

volgend groot overleg vanwege zijn drukke programma in die week. 

 

3.Realisatie Barbara Monument 

Op korte termijn wordt een monument van staal gemaakt, een levensboom, met 3 ornamenten die deel hebben 

uitgemaakt van het oude ziekenhuis, en van de St. Jan. Het komt, afwachtend op het laatste woord van 

Zuyderland, bij de vijver van de 3 musketiers te staan. Het is mogelijk dat het in de toekomst nog verplaatst wordt 

naar het nieuw in te richten park bij de nieuwbouw van Glana. 

 

4.Overleg WPF’s Geleen en Centrummanagement 14 september. 

Dit overleg was informatief, zinvol en vol enthousiasme. We hebben elkaar leren kennen en er is een voornemen 

vaker bij elkaar te komen. De volgende keer is hopelijk de vereniging van Eigenaren ook aanwezig. We willen 

samenwerken, elkaar informeren en helpen om ervoor te zorgen dat door nieuwe ideeen, en nieuwe 

evenementen het stadsdeel Geleen op de kaart blijft. We gaan meer gebruik maken van elkaars kanalen, de 

wijken worden meer bij het centrum betrokken en we willen er samen voor zorgen dat de Geleandenaar weer 

naar het centrum van Geleen wil komen. 

 

5.Overlast Burg. Damenpark/Hendriklaan 

Er is een brief en een enquete-uitslag van de betrokken wijkbewoners waarbij alle partijen aan het woord zijn 

geweest met hun eigen kijk op de overlast. Het vervolg ligt nu stil omdat de wijkagent ziek is. Ronald gaat toch 

bekijken of terugkoppeling naar de bewoners gaat plaatsvinden met mogelijk goede afspraken. Het is helaas 

lastig uitvoerbaar als er geen capaciteit is om de handhaving te waarborgen. 

Overlast van hangjongeren is er ook in het centrum. Hannie is op zoek naar een locatie om eventueel een 

buurthuis voor jongeren te organiseren. Ze vertelt dat er ook 2 straatcoaches in de avond- en nachturen actief 

zijn. Michel geeft aan dat hij bij een overleg is geweest over eenduidig beleid van beheer van accommodatie’s in 

de gemeente Sittard-Geleen. Er is nu een overzicht van alle accommodatie’s , en bij onderstaand mailadres is er 

info en aanvraag mogelijk. corry.dekoster@sittard-geleen.nl, of accommodaties@sittard-geleen.nl 

 



6. Klacht tegen de gemeente nav straatreconstructie Klein Europa 

Jos Faarts is helaas niet aanwezig om dit item toe te lichten, maar het gaat over het heen en weer contact naar 

aanleiding van een (slechte) reparatie van de straat/asfalt. Mogelijk dat in een volgend overleg de betrokkenen dit 

nog willen toelichten. Het valt mensen steeds meer en meer op dat er bezuinigd wordt op onderhoud van wegen, 

onkruidbestrijding, riool schoonmaken, openbare ruimten. Dit is een speerpunt. 

 

7.Who Cares 

De vijf ontwerpen van de Who Cares prijsvraag zijn in de tweede ronde verder gegaan om hun businessplan uit te 

werken en ook een financiële verantwoording te formuleren. Ik ben (als secretaris WPF) gevraagd om in de 

technische commissie plaats te nemen en de vijf ontwerpen, samen met 5 andere mensen vanuit andere 

invalshoeken, kritisch te beoordelen, en de jury, die komende week de winnaar kiest, goed te informeren. Er zijn 

veel kanttekeningen op alle ontwerpen en het mooiste zou zijn als het beste van de 5 ontwerpen gecombineerd 

zouden worden. Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven is er een presentatie over Who Cares; de winnaar 

wordt daar officieel uitgeroepen. 

 

8.Rondvraag 

Shanti vertelt dat er een Sinterklaasviering komt, datum ergens eind november; ze geeft dit door voor de website 

en FB. Ze geeft activiteiten door via de mail zodat het doorgestuurd kan worden naar de redactie. Ze heeft sinds 

kort een PIW FB pagina waar alle info staat. De lunch voor de wijk was een leuke activiteit met een grote 

opkomst. Shanti wil proberen vlakbij een eetpunt op te zetten en gaat zeker met Al Wasatia praten over 

mogelijkheden op dit gebied. Ze vertelt ook dat Brenda voorlopig nog ziek is. 

Jo geeft aan dat hij een tijdje uit de running is vanwege een operatie en het herstel hiervan. We wensen hem 

hierbij de komende tijd veel sterkte. 

Hannie geeft aan dat er op 9 december as. een Kerstmarkt is bij de weggeefwinkel. Helaas kosten de kraampjes 

via Vivantes nu 15 euro per stuk. Zo Wonen draagt bij om de activiteit mogelijk te maken, maar Ronald zal ook bij 

Eugene Lebon 200 euro aanvragen om kraampjes te kunnen huren. Hannie vraagt of we nog wel eens iets 

hebben gehoord over de financiële werkplaats van Dick Haster; Ik heb een mail naar hem gestuurd. 

Joyce vraagt of ze alle informatie van de hoogbouwcie door kan sturen naar het secretariaat van het WPF; ja dat 

kan. De informatie wordt dan doorgestuurd naar de betreffende(n). 

Piet geeft deadline aan voor de volgende wijkkrant is uiterlijk 1 november! Piet en Ton gaan ook nog 

eens kijken naar de tekst op de website van het WPF. 

Michel vraagt of er behoefte is om een infobijeenkomst met bepaald thema te organiseren zoals vorige jaren is 

georganiseerd. Als mensen nog ideeën hierover hebben dan kunnen ze dit aangeven. 

 

9. Afsluiting 

Volgend klein overleg op woensdag 6 december, maar eerst Groot overleg op dinsdag 14 november Locatie 

Amusant 20.00 uur 


