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Notulen vergadering Wijkplatform d.d. 7 november 2017. 
 
Aanwezig:  
Jannie Wiskerke, Marjo Bouchez, Miranda Janssen, Audrey Keuren, Leo 
Verheijen, Peter Brouwer, Joep Jorissen 
Afwezig: 
Sanne Depont, Theo Kloet, Leon Gemini, Dave Simons 
 
1. Verslag vergadering d.d. 04.07.2017 
Naar aanleiding van het verslag geeft Marjo aan dat zij, ondanks dat het nog niet 
echt vlot,  blijft proberen om leden te werven voor een Buurtpreventierteam.  
 
Project Buurtapp verloop goed. 
 
Parkeerproblematiek Jumbo wordt meegenomen in overallplan dat de gemeente 
voor Oud-Geleen gaat ontwikkelen. In afwachting daarvan zal de gemeente niets 
ondernemen.  
 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.  
 
2. Evaluatie Dag van de Wijk 
Geconstateerd wordt dat Dag van de Wijk zowel in organisatorisch als financieel 
opzicht als geslaagd mag worden beschouwd.    
De inventarisatie onder de deelnemers levert vooral positieve reacties op. Ook 
“op straat” zijn van bezoekers soortgelijke geluiden opgevangen. De 
voorgestelde verbeterpunten concentreren zich met name op de te harde 
muziek, waardoor bij de stands nauwelijks met bezoekers kon worden gepraat en 
het voedseltekort.   
Jannie zal de opmerkingen bundelen zodat deze bij een volgende Dag van de 
Wijk van nut kunnen zijn.   
Unaniem wordt besloten om de Dag van de Wijk niet elk jaar te organiseren. In 
2018 zal de toekomstige plannig en opzet aan de orde worden gesteld.  
 
3. Uitnodiging gemeente Sittard-Geleen voor bezoek aan 
Buurtnetwerken Maastricht. 
De gemeente heeft de plaatselijke wijkplatforms uitgenodigd om op 25 november 
a.s. een “werkbezoek” aan Maastricht te brengen om ervaringen uit te wisselen 
met de aldaar actieve buurtnetwerken.  
Namens ons Wijkplatform gaan Audrey, Joep en eventueel Jannie mee.  
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4. Website 
De website ziet er goed uit maar moet nodig bijgewerkt worden. Er ligt o.a. nog 
een toezegging dat een verwijzing geplaatst zou worden naar projecten als 
Burgerhart en Nl-Alert. Marjo zal de mogelijkheden bekijken.  
Jannie neemt contact op met Dave over de invulling van de website. 
 
5. Beeindiging lidmaatschap Christel Aelfers.  
Christel heeft te kennen gegeven dat zij zich wegens privé-omstandigheden 
genoodzaakt ziet om haar lidmaatschap van het Wijkplatform te beëindigen. 
Miranda zal zorgen voor een bloemetje. 
Marjo geeft aan de plaats van Christel in de redactiecommissie van de Wijkkrant 
te willen innemen.  
 
6. Nieuw lid wijkplatform. 
Mevrouw van der Zwaag uit Daniken heeft zich bij Jannie gemeld als nieuw lid 
voor het Wijkplkatform. Hoewel zij officieel in het Schinnense gedeelte van 
Daniken woont, is zij in alle andere opzichten volledig georiënteerd op (Oud-
)Geleen.   
Besloten wordt om mevrouw van der Zwaag voor een nadere kennismaking uit te 
nodigen voor een volgende vergadering.    
 
7. Vergaderdata 2018 
“Klein” Wijkplatform: 
9 januari 
3 april 
3 juli 
6 november. 
 
“Groot” Wijkplatform: 
6 februari 
5 juni 
2 oktober. 
 


