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Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 05-02-2019. 
 
  
Aanwezig: wethouder L. Geilen, B. Seeger, J. Wiskerke, J. Jorissen, , M. 
Janssen -Smeets, L. Verheijen, M. Bouchez, E. Lebon, A. Gorissen , J. Donners, 
E. Scheijen en T. Kloet.  
    
Afwezig:  
L. Gemeni, D. Maas,S. dePont, P. Brouwer, ,J. Kleyn , D. Simons , L van der 
Pluijm en R. Dierx, 
 
1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door mevr.J. Wiskerke. 
 
Dhr. Jan Donners zal dhr. v.d. Pluijm vervangen en stelt zich voor aan de 
aanwezigen. 
 
Dhr. Emile Scheijen is namens de afdeling Handhaving de coördinator voor onze 
wijk en gehele stadsdeel 3 en stelt zich voor aan de aanwezigen. 
 
Dhr. Leon Gemini (niet aanwezig) heeft te kennen gegeven, te willen stoppen als 
penningmeester van het wijkplatform. 
  
2*   Notulen  vorige vergadering 02-10-2018. 
 
Pagina 1 punt 4 de plannen van de Beekhovenstraat en Irenelaan gaan door en 
zullen medio zomer 2019 een aanvang nemen. 
Pagina 2 punt 9 men is in overleg met de verschillende gebruikers van de 
bergingen bij Hubertushuis. 
Pagina 3 punt 11 er is overleg geweest tussen mevr. Wiskerke,de voorzitter, en 
de mevrouw die de vraag gesteld heeft en er volgt zo spoedig mogelijk een 
voorstel. 
 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3* Werkzaamheden in de wijk. 
 
Er komt in elke wijk een milieuperron voor PMD,oud papier,glas en textiel. Voor 
onze wijk is dat in de buurt van het stationsplein. Het worden ondergrondse 
containers. 
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De laatste afrondende werkzaamheden Oranjelaan zijn de Peschstraat en 
Stationsstraat.  
 
4*   Parkeren rondom Jumbo en lossen van goederen 
 
De  gesprekken hebben plaatsgevonden. De Gemeente wil helpen en laat plan 
maken waarin de items welke besproken zijn betrokken worden. Dit wordt dan in 
een vervolggesprek voorgelegd en dan is het aan eigenaar en bedrijfsleider om 
te reageren en de noodzakelijke voorzieningen in overleg met Gemeente te 
treffen. 
 
5*  Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong  
 
Er is een gesprek geweest met de interim directeur van de basisschool. De 
Gemeente zal de uitkomst meenemen in het Masterplan Oud Geleen. De 
directeur zal de items in de bijenkomsten met de ouders meenemen en in het 
najaar van 2019 komt er dan een vervolggesprek tussen gemeente en 
schooldirectie. 
 
 
6* Concert voor jubilerende echtparen 
 
Eugene heeft  Ronald Otten gevraagd en zal deze contact laten opnemen met 
Jannie en Miranda. Ronald heeft al contact gehad met Jan Dols die de vorige 
bijeenkomsten heeft georganiseerd . De laatste was 14 mei 2015 in de 
Hanenhof. 
 
7a* Overgang fietsen en voetgangers Oranjelaan. 
 
Zebra heeft een andere wettelijke status als fietspad in verkeersrecht. Vandaar 
de gekozen oplossing. In de gaten houden of het probleem blijft dat voetgangers 
op fietspad oversteken en men misschien extra attentieborden moet plaatsen? 
Feit blijft dat men zelf verantwoordelijk blijft voor zijn loopgedrag. 
 
7b* Afplakken afvalbakken met Nieuwjaar. 
 
Binnen de Gemeente wordt dit nog geëvolueerd en wordt ook nog naar andere 
oplossingen gekeken. 
 
8* Aanvullende agendapunten  
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Zijn er niet. 
 
9* Rondvraag en Sluiting. 
 
Artikelen voor de wijkkrant uiterlijk 15 maart. Wethouder (inleiding)en Arno 
(informatie). 
Emile zal ook iets schrijven om zich voor te stellen aan de wijk. 
De wethouder heeft MOVEO bij het zoeken naar bekendmaking in de omgeving 
en bij het organiseren van een barbecue verwezen naar hun kontakten bij het 
wijkplatform, waar over MOVEO al een artikel in de wijkkrant heeft gestaan. 
 
10*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2019: 
 
4/6 
1/10 
 


