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Verslag vergadering wijkplatform Oud Geleen (DB)         
datum      07-01-2020 
 
Aanwezig: Jannie Wiskerke, Joep Jorissen, Leo Verheijen, en Peter Brouwer, 
Miranda Janssen, Dave Simons en Theo Kloet. 
   
 
1* 
Opening en mededelingen. 
Jannie opent de vergadering en heet mevrouw Leonne Salden welkom. 
Mevrouw Salden heeft aangegeven eventueel interesse te hebben om zich aan 
te sluiten bij het Wijkplatform. 
 
Nieuwe agendapunten: geen. 
 
mededelingen: geen. 
 
2*  
Verslag vorige vergadering van 05-11-2019 
 
Opmerkingen/bemerkingen. 

Toevoeging: in het overleg met Gemeente en basisschool is de 
mogelijkheid besproken om aan de overkant van de Brouwerstraat een 
parkeerverbod voor voertuigen in te stellen. 

Lintjesweg de ondertunneling zou in tweede kwartaal van 2021 gereed 
zijn. 
Inhoudelijk en afhandeling van gemaakte afspraken 

Geen opmerkingen. 
 
3* Maatwerk in bewonersparticipatie 
 
De uitnodiging van de Heer Leon IJzerman ontvangen. Met als bijlage de 
vertaalslag van het PIP rapport “Bewonersparticipatie anno 2020”. 
Van ons wijkplatform melden Jannie, Joep en Theo zich aan voor de bijeenkomst 
van 27-01-2020. Jannie zal ons aanmelden. 
 
4*Website 
 
Dave geeft aan dat de website van het wijkplatform slecht wordt bezocht. En nog 
erger maar kort wordt bekeken. 
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Middels de wijkkrant die in april uitkomt wat meer bekendheid geven aan de 
website. 
Facebook 
De verwachting leeft dat Facebookpagina meer belangstelling zal hebben. 
Leonne wil eventueel wel de facebookpagina gaan beheren. Leonne en Dave 
overleggen over de opzet en start waarna Leonne overneemt.  
Jaarprogramma Ouderen 
Miranda stuurt dit programma voor het jaar 2020 naar Dave. 
 
 
4*Jubilarissenconcert 
Jannie overlegt nog met de voorzitter van de Zonnebloem. Aan adressen kunnen 
we komen door een oproep te plaatsen voor belangstellenden in de wijkkrant. 
Daarna een programma maken voor de avond. Zowel inhoudelijk als financieel. 
Miranda stuurt Jannie het kaartje van Lindeheuvel om als informatie te dienen. 
 
5* Zwerfvuil 
 
Periodiek opruimen vinden we beter als 1 maal per jaar. 
In 2019 was de gemeentelijk dag op 23 maart 2019.Vrijwilligers vragen middels 
oproep in de wijkkrant . gedacht wordt aan zaterdag 16 mei. Joep overlegt met 
basisschool. 
 
 
6*Agenda Groot Wijkplatform 
 
Parkeerplaats Hubertushuis. 
Buiten beter app van Gemeente is weg. 
Paterskerk voortgang. 
Masterplan. 
Omgeving Jumbo. 
Parkeerverbod Brouwersstraat. 
 
7*Rondvraag. 
 
Mevrouw Salden meldt zich aan voor het Wijkplatform.. 
 
 
8* Sluiting. 
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Vergaderingen Wijkplatform in 2020. 
 
7/4, 7/7, 3/11. 
  
Vergaderingen  Groot Wijkplatform in 2020. 
 
 4/2, 2/6, 6/10 
 


