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Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 02-10-2018. 
 
Bij deze een aangepast verslag naar aanleiding van een aantal al ontvangen 
opmerkingen waarom ik het nodig vindt om deze nu al in verslag te 
verwerken  gedateerd 11-10-2018 
  
Aanwezig: wethouder L. Geilen, B. Seeger, J. Wiskerke, P. Brouwer,J. 
Jorissen, , M. Janssen -Smeets, L van der Pluijm, L. Verheijen, M. Bouchez, E. 
Lebon,D. Simons , A. Gorissen,J. Kleyn en T. Kloet.  
    
Afwezig:  
L. Gemeni, D. Maas,S. dePont en R. Dierx, 
 
1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door J. Wiskerke. 
 
2*   Notulen  vorige vergadering 05-06-2018. 
Punt 5.de containers zijn weggehaald conform afspraak. 
De plannen van de Elsbeek staan op de site van de Gemeente. 
Verder geen mededelingen. 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3*   Parkeren rondom Jumbo en lossen van goederen 
 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de bedrijfsleider. Gebleken is dat de 
Jumbo met een schromelijk ruimtetekort voor opslag en transport van goederen 
kampt. Er volgt nog een gesprek met de eigenaar. Het Wijkplatform zal over het 
resultaat worden geïnformeerd. 
 
4* Werkzaamheden in de wijk. 
 
Elsbeek:  de gemeente heeft toegezegd dat de bewoners via een brief 
geïnformeerd worden over de stand van zaken. 
Oranjelaan :werk gaat voorspoedig. 
Beekhoverstraat:wordt gestart na de Oranjelaan,mits budget toestaat .Plan 
staat op gemeentesite. 
Rietbeek:overlast door 3 bomen. Er wordt door de afdeling groen contact 
opgenomen met klager. 
Verkeerssituatie spoorovergang Daniken: Situatie zal zowel door gemeente 
als door Joep nog eens worden bekeken. Door ruimtegebrek zal er wellicht 
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nauwelijks iets aan de situatie verholpen kunnen worden. Het masterplan is in 
deze niet relevant. 
Parkeren bij de Parochiekerk : 
Het parkeren van de particuliere auto behoort wellicht tot het verleden door de 
toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente zal de vinger aan 
de pols houden inzake het parkeren van bedrijfsauto’s. 
  
5* Concert voor jubilerende echtparen 
 
Eugene zal dit opnemen met de initiatief nemers van vorige concert en dan 
terugkoppelen. 
 
6*Masterplan Beheer en openbare ruimte Oud Geleen 
 
De meetgegevens en visies worden verwerkt. Plan wordt intern bekeken en dan 
teruggekoppeld naar de werkgroep. Streven is voor het einde van het jaar een 
visie te kunnen presenteren. 
De wethouder beaamt dat kleinschalige ingrepen waarmee geen grote financiële 
consequenties zijn gemoeid, vooruitlopend op het Masterplan reeds ter hand 
genomen kunnen worden. Te denken valt daarbij bijv. aan de loopstrook voor 
slechtzienden vanaf de Past. Vonckenstraat naar de Jumbo. De aandacht wordt 
in dit kader ook gevestigd op het uiterlijk aanzien van het pand naast de kerk. Dit 
past absoluut niet in het beoogde historische karakter van de omgeving.    
 
  
7*Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong  
 
Er is een gesprek geweest met de nieuwe directeur, maar deze denkt er geheel 
anders over.1 november is er een gesprek tussen wethouder en de directeur van 
de basisschool. De Gemeente zal de uitkomst meenemen in het Masterplan Oud 
Geleen. Unaniem wordt geconstateerd dat de verkeerssituatie c.q. het 
verkeersgedrag van veel ouders te wensen overlaat. In de Brouwersstraat mag 
zelfs gesproken worden van een verkeerschaos als de kinderen gebracht en 
gehaald worden. 
  
8* Buurkracht 
 
Als wijkplatform staan we hier positief tegenover, maar we zullen geen actie 
ondernemen. Is voor een ieder een persoonlijke zaak. 
 
9* Hubertushuis. 
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Het is de bedoeling om het niet meer in gebruik zijnde gebouw van de 
Handboogschutterij te slopen om de parkeerplaats te kunnen uitbreiden. Het zou 
mooi zijn om in dat plan ook de naastgelegen verouderde bergingen te 
betrekken.   
Peter Brouwer gaat na wie verantwoordelijk is voor de bergingen die in gebruik 
zijn bij Buurtvereniging Schuttersplein. Ook is aangegeven dat enkele bergingen 
in gebruik zijn bij verenigingen die in het naastgelegen verenigingsgebouw 
gevestigd zijn. Het is nagenoeg onmogelijk dat zij hun materialen elders in Oud-
Geleen opslaan. Mogelijk dat intern in het betreffende gebouw of in het 
Hubertushuis opslagcapaciteit voorhanden is. Leo Verheijen checkt de 
mogelijkheden bij het Rode Kruis. 
 
10* Dialoog. 
 
De stad wil in gesprek met zijn inwoners. Voor onze wijk datum en locatie kiezen. 
Week van 22-10 tot 29-10 zijn enkele datums met tijdstippen vrij gehouden. 
 
11* Rondvraag en Sluiting. 
 
Zitbanken in buitengebied. Wij moeten aan de hand van een mogelijke 
wandelroute voorstellen doen. 
 
Voortgang Wijkplatforms. 
Door de gemeente wordt aangegeven dat in aansluiting op het bezoek aan 
enkele Maastrichtse wijkplatforms het initiatief voor een vervolg bij de 
gemeentelijke Wijkplatforms is gelegd. Er zouden al meerdere bijeenkomsten 
hebben plaatsgevonden. Zoals door een gemeentelijke medewerker werd 
aangegeven, zijn Jannie en Joep ervan uitgegaan dat het initiatief voor een 
vervolg bij de gemeente lag. Beide geven aan ooit van een wijkplatform een 
uitnodiging te hebben ontvangen voor een bijeenkomst, maar hierin werd geen 
link gelegd met het bezoek aan Maastricht. Van de gemeente werd helemaal 
niets meer vernomen. Inmiddels schijnt er een “bidbook” te zijn opgesteld dat op 
korte termijn namens de gezamenlijke wijkplatforms aan de gemeente 
aangeboden zal worden. Eugene zal Jannie het “bidbook” doen toekomen.  
  
Dialoog met de inwoners. 
Jannie en Miranda vragen de ouderengroep of deze geïnteresseerd is in een 
gesprek met de gemeente. Anderen kunnen zich daar dan bij aansluiten. 
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Desgevraagd door Eugene stelt Marjo dat het aantal deelnemers aan de 
Buurtapp met ca. 650 stabiel blijft en zelfs incidenteel nog groeit. 
  
Miranda informeert naar het terugplaatsen van het veldkruis aan de 
Norbertijnenstraat. Arno gaat dit onderzoeken.    
 
 
12*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2019: 
 
Nog niet bekend 
 


