
NOTULEN KLEIN OVERLEG 9-12-2014 

Aanwezig: Ronald Otten, Michel Penris, Marc Diederen, Bert Kamphuis, Eugene Lebon, Marjan 

Konings, Diana Ophelders, Rinie Vaessen-Penders, Irene Timmermans, Koen Lambrix, Hajer Harzi, Jo 

Quaedvlieg, Erik Salden, Peter Kroll, Geoffrey Maassen 

Afgemeld: Ton Cuijpers, Wim Smeets, Paul Verjans, Ingrid Hupkens, Ton Wolters, Inge Buijs 

 

1.OPENING DOOR DE VOORZITTER 

Voorzitter Ronald Otten opent de vergadering en stelt bovendien nog enkele mensen extra voor 

omdat Marc Diederen voor het eerst als secretaris aanwezig is. Ronald deelt mede dat de 

vergaderdata gaan rouleren zodat we niet steeds op een bepaalde dag vergaderen. Wanneer 

bijvoorbeeld iemand nooit kan op de dinsdag en we zouden altijd op die dag vergaderen dan is het 

meteen een probleem, nu komt het denken wij meer tegemoet aan wat meer mensen goed uitkomt. 

Hajer vraagt nog even of dit dan niet in strijd gaat zijn met andere afspraken die zijn gemaakt door bv 

PIW wat betreft de data die nodig zijn, wij hebben dat echter aan PIW doorgegeven en het zijn maar 

een paar vergaderingen. Verder wordt nog medegedeeld dat opbouwwerker Brenda Seeger gaat 

stoppen, dat geldt ook voor Marcel. Algemeen wordt dit erg jammer gevonden, door het vele 

verloop lijkt het zo onmogelijk om een band op te bouwen met de cliënten. Het is nog onduidelijk 

wie de nieuwe opbouwwerker gaat worden. 

2. IN-EN UITGAANDE POST 

Er is geen relevante post binnengekomen. 

3. EVALUATIE NOTULEN KOL 4 OKTOBER 2014 

Koen Lambrix deelt mede geen notulen te hebben ontvangen. Naar aanleiding van punt 9 van de 

notulen van 4 oktober zal contact worden opgenomen met Ben, het is een goed idee maar behoeft 

nog meer aanvulling. Op 17 november zal de informatie-bijeenkomst zijn over de nieuwe 

Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt. In elk geval is binnen die nieuwe wet een 

grote rol weggelegd voor het Wijkplatform. Hajer heeft informatie meegenomen. Overigens is ook 

iemand van de Vrijwilligerscentrale zowel bij Hajer als bij ons langsgeweest. 

4. BUURTPREVENTIE, STAND VAN ZAKEN 

Er zijn gelukkig genoeg aanmeldingen, er zijn reeds 14 namen aan Eugene doorgegeven. Binnenkort 

is de eerste kennismakingsavond van de Gemeente Sittard-Geleen. Het idee wordt geopperd om ook 

een aantal Marokkaanse vaders te benaderen, dit indachtig het goed lopende project in Venlo met 

buurtvaders. Een aantal Marokkaanse vaders hebben reeds aangegeven graag op de 

kennismakingsavond erbij te zijn. Hajer zal de namen van de betrokken vaders doorgeven. 

Erik Salden en Peter Kroll vertellen over het project “buurt bestuurt”: vanuit het gebouw van 

Vivantes gaan zij op donderdagavond buurtproblemen aanpakken. Erik Salden en Peter Kroll geven 

aan gaarne erbij te zijn op die info-avond, zij vinden dat heel belangrijk. Een mail hieromtrent zal aan 

Eugene worden gestuurd. 



5. PARKEERPROBLEMEN REUZEPAS 

Op vrijdag 5 december 2014 is er een bijeenkomst geweest met wethouder Kamphuis en een 

verkeersdeskundige, dhr. Willems, zij hebben gepraat met de mensen van de buurt over de 

parkeerproblemen en men heeft goed naar elkaar geluisterd. Ronald geeft een korte samenvatting 

van de problematiek en Peter Kroll legt uit dat zij er ook mee bezig zijn. Het is in bepaalde zin ook wel 

een apart probleem in die zin dat ook leraren op de bewuste plekken parkeren en ook soms die 

mensen die juist geklaagd hebben. Er komen stopverboden en alles zal staan of vallen met de 

handhaving, er moet natuurlijk wel het gevoel ontstaan dat die handhaving ook strikt wordt 

toegepast. Het algemene gevoel is trouwens dat het overleg in algemene zin al heel erg heeft 

geholpen. In ieder geval voelen mensen zich zo gehoord.  

6. STAND VAN ZAKEN ZUIDHOF 

Inge Buijs is er niet dus wat dat betreft kunnen we even geen nieuwe informatie krijgen. Wel hebben 

we allemaal kunnen zien dat er recentelijk veel is gebeurd en veranderd: de boom, bank, lichtmasten 

etc…het gaat erg mooi worden! 

7. 10
e
 JAARMARKT 17 MEI 2015 

De 10
e
 jaarmarkt zal plaatsvinden op 17 mei 2015 want deze zal samengaan met de opening van 

Zuidhof, het wordt een groot feest, de 1
e
 bijeenkomst omtrent de jaarmarkt is er geweest en de 

eerste ideeën zijn geopperd. Diverse groeperingen en verenigingen die in Geleen Zuid actief zijn 

zullen zich presenteren, ook met de bedoeling zo een meer verbindende factor te zijn in de buurt. Er 

wordt gedacht over samenwerking met scouting en meer ideeën zijn altijd zeer welkom! 

8. EVALUATIE SINTERKLAAS GELEEN-ZUID EN KLUIS 29 NOVEMBER 

Diana heeft de “nieuwe” Sinterklaas gezien bij de Plus en vond het erg tegenvallen. Ronald geeft aan 

dat de algemene tendens toch anders was, Sinterklaas kreeg de kinderen bijna allemaal aan het 

zingen. Er wordt gedacht over het eventueel gaan samenwerken met andere buurtverenigingen en 

het grootser aan te pakken. Aangegeven wordt nog dat de Sinterklaas die dit jaar op de Lindenheuvel 

was en de wijze waarop het in Lindenheuvel was georganiseerd erg succesvol was. 

9. INVULLING BRAAK TERREIN ACHTER AIDA-FLAT 

Hajer heeft een opzetje gemaakt in een mail omtrent de ideeën over hoe men het braakliggende 

terrein het best zou kunnen invullen. Zij heeft het idee om volkstuintjes aan te leggen voor de 

buurtgenoten, dit zal de integratie gaan bevorderen, men zal elkaar meer gaan leren kennen, 

mensen met een laag inkomen en weinig sociale contacten zijn ook weer actief en gezond bezig, 

kunnen zelf oogsten etc. Het biedt dus heel veel voordelen. De mail zal worden opgevraagd. Het stuk 

grond is eigendom van Woonpunt. Het terrein is natuurlijk heel groot dus het biedt ook nog veel 

mogelijkheden zoals een wandel/beweegtuin etc. Als de gemeente hun toezegging zou geven dan 

zou er een info-dag kunnen komen waar mensen uit de buurt dan hun ideeën kunnen ventileren. Er 

staat ook een stukje over in de wijkkrant. 

 

 



10. WIJKKRANT 

De wijkkrant is klaar en ligt bij de drukker, deze keer wordt het een fullcolour exemplaar! Ronald 

deelt de krant even uit zodat iedereen hem even kan zien. Piet Besselink verzorgt de lay-out. In de 

toekomst is het de bedoeling dat de wijkkrant een wat andere opzet gaat krijgen bijvoorbeeld met 

adverteerders en vaste rubrieken. Ook willen we jongeren meer erbij betrekken zoals van Graaf Huyn 

of de scouting. Vorig jaar waren er op de flats in de hoogbouw geen krantjes aangekomen, we zullen 

er achteraan gaan dat dat deze keer absoluut niet kan gebeuren. 

11. WEBSITE 

Dit punt is nog extra bij de agenda gekomen. Omtrent de website heeft Ronald contact opgenomen 

met Lei, de website zal worden vernieuwd en er zal een stukje over de geschiedenis van Kluis in 

worden opgenomen (Ton Wolters).  

12. RONDVRAAG 

Jo vraagt of de jaarmarkt nog een bepaald thema heeft, dat is niet het geval, gewoon algemeen. 

Rinie vraagt hoe het gaat met het “te land ter zee en in de lucht-project”. Geoffrey en Michel zitten 

in de organisatie daarvan en hebben hieromtrent al gesproken met HC Geleen-Zuid over de locatie. 

Nu er geen verdere vragen meer zijn sluit Ronald de vergadering.      

 


