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Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen      
03-10-2017 
Aanwezig: wethouder B Kamphuis, J. Wiskerke ,J. Jorissen, ,L. Gemeni, M. 
Janssen -Smeets, L van der Pluijm, L. Verheijen, P. Brouwer, B. Lemmens, M. 
Bouchez, D. Maas,S. dePont, A. Gorissen, A. Keuren, R. Dierx, C. Aelfers -
Hendrix,T. Kloet.  
Gast:dhr. Beckers Gemeente Sittard-Geleen 
    
Afwezig met bericht: Z. Willems, B. Seeger (S van Hout), E. Lebon,D. Simons 
 
1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door J. Wiskerke. 
 
2*   Notulen  vorige vergadering 06-06-2017. 
Bladzijde 1,punt 2 bedrijfsafvalcontainer moet nu worden aangepast voor grote 
zakken welke de bedrijven gebruiken. 
 
Bladzijde 2,punt 6 Bewoners Antoniussstraat hebben gekozen voor hinkend 
parkeren. De hele procedure wordt nu doorlopen voordat de uitvoering begint. 
 
Verder geen opmerkingen. De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3*   Afvaldumping. 
 
Het probleem afvaldumping neemt toe en word onderkend. 
De Gemeente wil tevens werken naar 0% afval en werkt aan een 
grondstoffenvisie. En voor een ieder die mee wil denken : kom naar Forum in 
Sittard op 25 oktober 2017.Inloop begint om 19.00 uur. 
 
4* Dag van de wijk 
 
29 oktober 2017.Tussen 1200 uur en 1700 uur. 
Locatie : in Hubertushuis. 
De wethouder zal de dag van de wijk openen. 
De presentatie is in handen van B. Lemmens. 
  
5* Werkzaamheden in de wijk 
 
Elsbeek  
Op locatie is met bewoners (toehoorder :wijkplatform) en Gemeente gesproken. 
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Stedenbouwkundige heeft plan gemaakt, dit plan wordt besproken met bewoners 
nadat de verschillende varianten de financiële gevolgen bekend en akkoord zijn. 
 
Wilhelminaplein 
Hier komt een bloemperk te vervallen i.v.m. afspraken over terrassen van de 
horecazaken.  
 
Oranjelaan,Oranjehof,Stationsstraat en Stationsplein 
Inloopbijeenkomst in verband met presentatie definitief ontwerp 11-10-2017, zie 
uitnodigingsbrief. Zie ook site Gemeente. 
Eerste kwart 2018 geplande start  der werkzaamheden, voorbereidende 
werkzaamheden zijn gestart.  
 
Beekhovenstraat 
Men is in gesprek met bewoners, de bomen zijn gekapt. Medio 2019 wordt de 
riolering vervangen en nieuwe bomen geplant. 
 
Van Banninglaan/Kroonbeek 
 
Aantal parkeervakken wordt met 3 stuks vergroot. 
 
6* Criminaliteitscijfers 
 
Is per wijk te zien op site van Gemeente. 
14-10-2016 dag van de veiligheid. Komt een stand van gemeente op markt in 
Geleen. 
 
7*Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong  
 
Vanmiddag is conform vorige vergadering voor 2e keer overleg geweest. Opties 
worden intern besproken en de ouders worden hierin betrokken. De uitkomst 
wordt door school samen met Gemeente en V.V.N gepresenteerd. 
 
8* Rondvraag en Sluiting. 
 
Miranda heeft over weggehaalde zitbanken van “de Pesch” een mail ontvangen. 
Mail doorsturen Naar Arno. 
 
Leo klaagt over weinig reactie op door hem gedane meldingen van Gemeente. 
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9*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2018: 
 
Worden nog bepaald. 
 


