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Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 04-02-2020. 
 
  
Aanwezig: wethouder L. Geilen, J. Jorissen, M. Janssen -Smeets, P Brouwer, 
L. Verheijen, L. Salden, W van de Kraats, A. Gorissen, R. Dierx, J. Wiskerke, E. 
Lebon, C. Thewissen en T. Kloet.  
    
Afwezig:  
D. Simons, B. Seeger, en E. Scheijen 
 
1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door mevr. J. Wiskerke. 
Aanvullende agendapunten: 
NS  omgeving Geleen Oost. 
Buurtpreventieteam. 
 
2*   Notulen vorige vergadering 01-10-2019. 
 
Bemerkingen.  
dhr. Willem van de Kraats toevoegen aan lijst van aanwezigen. 
 
Vergaderingen Groot Wijkplatform in 2020: 2/6, 6/10 
 
Aanvullingen. 
bladzijde 1 
Elsbeek de Gemeente is nog in gesprek met Zo Wonen. 
 
Aanlooppunt Politie in veiligheidshuis inclusief openingstijden kan worden 
opgenomen in wijkkrant. Qua bezoekersaantallen is men positief. 
 
Bladzijde 2 
Zwerfvuil ophalen in de wijk met als voorlopige datum 16 mei 2020, datum en 
uitnodiging aan wijkbewoners om mee te doen wordt opgenomen in de wijkkrant. 
Arno definitieve datum doorgeven. 
 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3* parkeerplaats Hubertushuis 
27 november 2019 is er een bijeenkomst geweest met omwonenden en 
betrokkenen. 
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19 februari 2020 wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Daarna gaat het 
plan in procedure voor de omgevingsvergunning(bouwvergunning). 
Met de Budoclub en KBO is de gemeente nog in overleg  
 
4* WhatsApp van de Gemeente 
 
Is weg omdat die app voor zakelijke partijen niet is toegestaan. 
 
5* Paterskerk 
 
Men gaat starten met de renovatie/bouw en de oplevering is voorzien in 2021. 
Er gaat een brief met informatie naar de omwonenden. 
 
6* masterplan  
 
Gemeente: 
Er is een separaat overleg geweest met de ondernemers van Oud Geleen met 
name over de verkeersmaatregelen uit het plan. 
Er komt nog overleg met de bewoners van de Jodenstraat en Penrisstraat. 
Er komt nog overleg met de Jumbo. 
Plan wordt nog verfijnd. Daarna gaat het plan in procedure. 
Over bepaalde zaken eerder uitvoeren is intern beraad nodig. 
 
7* Basisschool de Driesprong. 
 
Door de recente directeurswisselingen is het maken van afspraken over de 
verkeersituatie rond en met de school niet makkelijk. Mede omdat er nu drie in-
en uitgangen van het schoolterrein zijn. Maar Gemeente gaat in gesprek met 
directeur en/of schooldirectie. 
 
8*NS Omgeving Geleen Oost 
Buitenkast is bekleed met fotopanelen van oude station. 
Haag en hekwerk wordt deels verwijderd. 
Fietsenstalling wordt kleiner van omvang. 
Parkeerplaatsen zijn gereed. Het gebied ziet er nu veel beter uit. 
Er komt wel nog een veiligheidsoverleg tussen Politie, NS, Handhaving en Arriva. 
 
9*Buurtpreventie 
Men heeft 10 mensen bij elkaar als team voor Oud Geleen en het project gaat 
van start. 
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Maandag 10-02-2020 is een eerste bijeenkomst in het veiligheidshuis om 19.30 
uur. Jannie en Miranda gaan namens wijkplatform meeluisteren. 
 
10*Rondvraag 
Beekhovenstraat hier worden de wegwerkzaamheden hervat na het carnaval. 
 
Joep wijst op veiligheid panden eindstraat 4 en 6, dit is in behandeling en er is 
overleg over handhaving. 
 
Met de braderieorganisatie is er overleg over het overnemen van de kleine 
kermis. 
 
Leo wijst op het parkeren in de Oranjehof buiten de vakken en met name bij de 
fietssluis. Er is overleg over handhaving. 
Leo vraagt naar snoeiwerk bij boom. Er is een brief van Ramon onderweg. Bij 
een gesprek van Arno, Ramon en betrokkene zal Leo worden uitgenodigd. 
 
Ramon verteld dat Zo Wonen dagelijks het illegaal gedumpt afval weghaalt bij de 
milieuparken aan de Oranjelaan. Men ziet dat de hoeveelheid afneemt en hoopt 
dat het uiteindelijk een gedragsverandering teweegbrengt.  
 
 
11*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2020: 
 
2/6, 6/10 


