Verslag vergadering wijkplatform Oud Geleen (DB)
datum
09-01-2018

1* Opening en mededelingen.
Afwezig:
Mevrouw S. dePont,
Welkom aan mevrouw van der Zwaag die graag wil kennismaken met het
wijkplatform Oud Geleen en bekijkt of ze in de toekomst namens Daniken gaat
deelnemen aan het wijkplatform.
2* Verslag vorige vergadering WP van 07-11-2017.
Opmerkingen/bemerkingen.
Geen opmerkingen
Inhoudelijk en afhandeling van gemaakte afspraken
Geen opmerkingen
3* Buurtnetwerk Maastricht
Van ons wijkplatform Oud Geleen zijn Jannie,Joep en Audrey als delegatie van
ons wijkplatform mee geweest met het werkbezoek aan Maastricht
georganiseerd door de Gemeente Sittard-Geleen i.v.m. de zoektocht naar een
nieuwe vorm/opzet van de Wijkplatforms. Bezocht zijn Itteren -Borgharen en de
wijk Mariaberg op 25-11-2018.Het was een leerzame dag , maar een uitgewerkt
concept had men in Maastricht ook nog niet.
Het vervolggesprek zal plaatsvinden op 5-02-2018 om 19.00 uur. De locatie is
nog niet bekend. Namens ons Wijkplatform zal in ieder geval Leon deelnemen.
Joep en Audrey weten het nog niet , Jannie is verhinderd.
5* Website
Structuur van de website is nu in orde,vanavond zijn afspraken gemaakt over de
nadere invulling. De digitale stukken aanleveren voor 1-2-2018 aan Dave.
Ledenlijst en vergaderdatums in 2018 door Marjo.
Notulen WP 09-11-2017 door joep en GWP 03-10-2017 door Theo.
Presentatieverhaal van het WP door Joep.
Foto’s dag van de wijk door Jannie.
Vragen van foto’s Oud Geleen aan Ad Hoogenboom door ?
De uitgebrachte wijkbladen door Joep.
Plattegrond van de wijk met gebiedsaanduiding door Marjo al aangeleverd.
Link naar heemkunde vereniging.
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De thema’s
Thema Zorg en Welzijn.
Ouderengroep door Miranda.
Logo,s en naam verenigingen door Dave.
Links naar organisaties in de wijk werkzaam door Dave(Medisport,
PMC,Buurtzorg,Vivantes, Zuyderland thuiszorg,PIW etc.).
Thema veiligheid.
Interview met wijkagent uit wijkkrant door Jannie.
Over Buurt whats app en buurtpreventie door Marjo.
Thema Onderwijs.
Artikel uit wijkblad van Bert door Joep.
Thema Natuur en Milieu.
Links naar sites van Gemeente door Dave.
6* Rondvraag.
Leo heeft de plaatsing van camera’s aan een pand bij station gemeld aan
wijkagent.
Marjo meld dat er in november een bijeenkomst geweest is met wijkagent en
iemand gespecialiseerd in hang -en sluitwerk. Dit was in het Hubertushuis en
ging mede over buurtpreventie en buurtwatts app waarvoor geflyerd is in de wijk.
Mw. van der Zwaag over probleem spoorwegovergang Daniken , meenemen
naar Groot wijkplatform.
Theo aandragen voor punten voor GWP :
situatie rondom Jumbo/containers plein/zitbank de Pesch/ spoorwegovergang
Daniken.
Jannie is afwezig 26-01-2018 tot 1-3-2018.
7*Sluiting.
Vergaderingen Wijkplatform 2017
3 april
3 juli
6 november
Vergaderingen Groot Wijkplatform 2017
6 februari
5 juni
2 oktober
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