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Verslag vergadering wijkplatform Oud Geleen (DB)         
datum      08-01-2019 
 
Aanwezig:Jannie Wiskerke, Marjo Bouchez, Theo Kloet, Leo Verheijen, Miranda 
Janssen,. 
 Afwezig:Leon Gemini, Sanne dePont, Dave Simons, Joep Jorissen, Peter 
Brouwer.   
 
1* Opening en mededelingen. 
Jannie heet allen welkom. 
Nieuwe agendapunten: De ouderengroep 
mededelingen: 
Leon heeft aangegeven dat hij geen penningmeester meer wil zijn, praktisch 
betekend dat ook een naamswijziging van penningmeester bij KvK. 
Wat voor doel had het afplakken van afvalbakken met oud en nieuw , vraag voor 
GWP. 
Dave kan ,door werkomstandigheden,niet op tijd bij vergadering zijn. 
Qua inbraken is het in de wijk onrustig geweest. 
Met gemeente en aantal wethouders is er 7-11-2018 een bijeenkomst geweest 
over beleidspunten die ze met hun inwoners wilden bespreken.  
 
2* Verslag vorige vergadering WP  van 06-11-2018. 
 
Opmerkingen/bemerkingen. 

Geen opmerkingen 
Inhoudelijk en afhandeling van gemaakte afspraken 

Website Jannie had nog enkele kleine aanpassingen en die zijn 
aangepast. Joep maakt nog een notitie wie wij zijn als WP en een notitie over de 
basisschool. Leon maakt nog notitie over het IVN en over de bomen in de wijk. 
 
3* Website 
Op de vraag moeten we de website aanhouden heft een ieder nagedacht en we 
denken van wel om communicatieve redenen en omdat de domeinnaam en het 
email adres ook samenhangt met het facebook account. 
    Wijkkrant 
Jannie en Joep hebben gesproken met Mirte over waar kan het aan liggen dat 
zoveel mensen de krant niet hebben ontvangen. Volgens Mirte kan het niet zijn 
dat een aantal bezorgers hun werk niet hebben gedaan. Mogelijke oorzaak kan 
zijn dat ook wordt ingegooid bij de nee -nee stickers ,cq. winkels en bedrijven. 
We gaan zo wie zo meer exemplaren laten drukken. 
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Andere oorzaak de route aan hand van straat en huisnummers zoals b.v. de 
Gansbeek met huisnummers aan straatzijde en net zoveel huisnummers aan 
groenzijde. 
De gehele blok heeft dezelfde straatnaam. Of de van Banninglaan met flats maar 
ook woningen aan andere zijde van kerkhof. De bezorgers komen niet uit onze 
wijk maar zijn veelal van Zuid. Joep gaat de straatnamen nakijken. 
 
4* Werkzaamheden in de wijk 
Beekhoverstraat:wordt gestart na de Oranjelaan,mits budget toestaat .Plan 
staat op gemeentesite. 
 
Peschstraat 
Momenteel mee bezig. 
 
Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong  
1 november is er een gesprek geweest tussen de wethouder en de directeur van 
de basisschool. De directeur zal e.e.a. met de ouders bespreken op 21-11-2018 
en dan terug koppelen. 
 
Jumbo 
19 november is er overleg tussen eigenaar , Arno en de wethouder. 
 
Paterskerk 
Zou nog steeds sprake zijn van aanpassen naar gezondheidscentrum. 
 
Oranjelaan 
Tussen oversteekplaats voetgangers en fietsen verwarrende situatie, ie er nog 
iets mogelijk? eventueel de boom,groen weghalen. 
 
5* Nota partnerschap in Participatie 
Jannie heeft een reactie richting werkgroep gemaakt. Van enkele andere 
Platforms is er een gelijkluidende reactie ontvangen. We zijn dus niet de enigen 
met die mening. 
 
6* Rondvraag. 
Zitbanken in wijk en buitengebied. Jannie belt die mevrouw. 
 
7* Groot wijkplatform. 
Het afplakken van afvalbakken met oud en nieuw,doel? 
Basisschool afspraken. 
Jumbo afspraken. 
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Concert jubilerende echtparen? 
Oranjelaan, tussen oversteekplaats voetgangers en fietsen verwarrende situatie. 
 
 
8* De Ouderengroep 
Nieuwe jaarprogramma is gereed, publiceren in wijkkrant,facebook en website. 
 
9* Rondvraag. 
 
Geen gebruik van gemaakt. 
 
10* Sluiting. 
 
11* 
Vergaderingen Wijkplatform in 2019 
2/4;  2/7;  5/11 
Vergaderingen  Groot Wijkplatform in 2019 
5/2;  4/6;  1/10 


