Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 05-06-2018
Aanwezig: J. Jorissen, , M. Janssen -Smeets, L van der Pluijm, L. Verheijen,
M. Bouchez, A. Keuren, R. Dierx, E. Lebon,D. Simons ,T. Kloet.
Afwezig: wethouder B Kamphuis, B. Seeger, J. Wiskerke,
P. Brouwer, L. Gemeni, D. Maas,S. dePont, A. Gorissen,
1* Opening en mededelingen.
De vergadering wordt geopend door J. Jorissen. Wij danken Eugene,hoewel net
terug uit Turijn, voor zijn aanwezigheid bij de bijeenkomst.
2* Notulen vorige vergadering 03-10-2018.
Geen opmerkingen. De notulen zijn hiermee vastgesteld.
3* Parkeren rondom Jumbo en lossen van goederen
Het probleem wordt onderkend.
De Gemeente wil ook dit meenemen in Masterplan Oud Geleen. Hiervoor is de
schouw geweest op 28-05-2018.Het wijkplatform vindt dit zodanig urgent dat het
dit agendapunt toch eerder opgelost wil zien. Joep neemt contact op met Arno.
4* Werkzaamheden in de wijk
Elsbeek
Stedenbouwkundige heeft plan gemaakt, dit plan is besproken met bewoners Zo
Wonen moet zich beraden over het ter beschikking stellen van budget .
Wilhelminaplein
Hier komt een bloemperk te vervallen i.v.m. afspraken over terrassen van de
horecazaken.
5* Containers Oud Geleen
De verwachting is dat het binnen twee weken conform afspraken geregeld is.
6* Verkeerssituatie spoorovergang Daniken
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Het probleem wordt onderkend.
De Gemeente wil ook dit meenemen in Masterplan Oud Geleen. Hiervoor is de
schouw geweest op 28-05-2018.Het wijkplatform vindt dit zodanig urgent dat het
dit agendapunt toch eerder opgelost wil zien.
7*Masterplan Oud Geleen
Hiervoor is de schouw geweest op 28-05-2018.Planburo maakt inventarisatie. Na
bouwvak komt er een nieuwe bijeenkomst.
8*Containers bij kerkhof
Het probleem wordt onderkend. De oplossing is voorshands niet voor handen.
9*Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong
Allereerst de zienswijze van de nieuwe directeur ter zake polsen en dan de
procedure eventueel opnieuw opstarten.
10* Rondvraag en Sluiting.
Geen gebruik van gemaakt
9*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2018:
02-10-2018.
We hopen dan op een grotere opkomst.
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