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Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 04-06-2019. 
 
  
Aanwezig: wethouder L. Geilen, J. Jorissen, , M. Janssen -Smeets, L. 
Verheijen, A. Gorissen , J. Donners, P. Brouwer, en T. Kloet.  
    
Afwezig:  
L. Gemeni, D. Maas,S. dePont, ,J. Kleyn , D. Simons , L van der Pluijm .R. Dierx, 
B. Seeger, J. Wiskerke, M. Bouchez, E. Lebon en E. Scheijen 
 
1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door dhr. J. Jorissen. 
 
Sommigen horen het voor het eerst maar we zijn allen zeer getroffen door de 
ernstige ziekte van Marjo Bouchez. We wensen haar en haar familie sterkte in 
deze moeilijke tijd. We proberen contact te houden via de mensen die kort bij 
haar staan. 
 
Jan Donners meldt de komst van een politiepost in het Veiligheidshuis Westelijk 
Mijnstreek. 
  
2*   Notulen  vorige vergadering 05-02-2019. 
 
Geen bemerkingen of aanvullingen. 
 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3* Werkzaamheden in de wijk. 
 
Beekhovenstraat 
Er is vandaag een inloopbijeenkomst geweest. De werkzaamheden zullen 
volgens planning circa 4 maanden gaan duren. 
 
Stationsplein 
De feestelijk opening zondag 23 juni 2019. De winkeliers organiseren activiteiten 
in verband hiermee tussen 1300 en 1700 uur. 
 
Lintjesweg,spoorovergang. 
Voorbereidingsbesluit voor ondertunneling loopt. 
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Tot de aanleg wordt de overgang om veiligheidsredenen gesloten. Hierover 
volgen nog publicaties. 
 
Masterplan Oud Geleen. 
Er is overleg in de werkgroep geweest. 
Er komen metingen van verkeersintensiteit. 
Week 35 vervolggesprek werkgroep. 
Over laden en lossen van Jumbo is overeenkomst en het voor de uitvoering 
benodigde verkeersbesluit is genomen. 
Rekken op stoep bij Jumbo hierover zijn door Gemeente aanwijzingen gegeven. 
Enexis wil trafostation vervangen door nieuwe mini station. Hierover is nog 
overleg.  
 
Voormalige speeltuin Beatrix. 
Omwonenden willen de grond aankopen voor vergroten van hun tuin, 
 
Woonwijk 
Plan voor nieuwe woonwijk tegenover Ziekenhuis aan de Rijksweg.  
 
Bankjes in Buitengebied. 
Morgen uitsluitsel of er 2 bankjes komen.1maal in het veld bij Lintjesweg en 1 
maal op hoek Oranjelaan - Geleenbeeklaan. 
 
Elsbeek 
Beslissing van woningvereniging afwachten. 
 
 
4*  Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong  
 
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. 
 
 
5* 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. Geen nieuwe informatie t.ov. vorige bijeenkomst. 
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6* Aanvullende agendapunten  
 
Zijn er niet. 
 
7* Rondvraag en Sluiting. 
 
Miranda vraagt naar het parkeren op de stoep bij de Paterskerk. 
Probleem is dat terrein privé eigendom is. 
 
Miranda heeft een cheque van 1000 euro gekregen van de Rabobank en wil 
deze inzetten voor de ouderen van de wijk. Iedereen mee eens. 
 
Jan vraagt naar contactpersoon bij de schuttersfeesten en braderie. Krijgt hij na 
de vergadering. 
 
Jan vermeld dat het team een wijkbus krijgt te gebruiken voor contact met de 
burgers. Bijvoorbeeld spreekuur. Is een item voor de wijkkrant. 
 
Arno meldt vooruitgang over de parkeerplaatsen bij het Hubertushuis. 
 
 
8*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2019: 
 
1 oktober. 
 


