Verslag vergadering wijkplatform Oud Geleen (DB)
datum
02-04-2019
Aanwezig:Jannie Wiskerke, Marjo Bouchez, Theo Kloet, Leo Verheijen, Sanne
dePont, Dave Simons en Joep Jorissen.
Afwezig:Leon Gemini, Miranda Janssen en Peter Brouwer.
1*
Opening en mededelingen.
Jannie heet allen welkom.
Nieuwe agendapunten: geen
mededelingen:
Sanne krijgt als werkgebied Geleen zuid en gaat ons daarom verlaten. Linda
Haverkamp gaat haar vervangen in Oud Geleen maar mevr. Haverkamp weet
nog niet of ze kan deelnemen aan het bestuur. Voorlopig Sanne nog op de
maillijst handhaven. Jannie bedankt Sanne voor haar bijdrage.
2*
Verslag vorige vergadering WP van 08-01-2019.
Opmerkingen/bemerkingen.
Geen opmerkingen
Inhoudelijk en afhandeling van gemaakte afspraken
Marjo wordt gevraagd of ze het penningmeesterschap van Leon wil
overnemen. Marjo zegt niet meteen toe maar houdt het in beraad.
naschrift: Marjo gaat het penningmeesterschap doen , Jannie gaat met Leon
contact opnemen i.v.m. de overdracht.
3*
Website
Dave heeft een nieuwe website gemaakt. We zijn er blij mee.
Wijkkrant
De krant wordt voor Pasen verwacht
In plaats van 3000 exemplaren worden er nu 3300 stuks gedrukt.
4*
Werkzaamheden in de wijk
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Beekhoverstraat:wordt gestart na de Oranjelaan,mits budget toestaat .Plan
staat op gemeentesite.
Verkeerssituatie rondom de basisschool de Driesprong
1 november is er een gesprek geweest tussen de wethouder en de directeur van
de basisschool. De directeur zal e.e.a. met de ouders bespreken op 21-11-2018
en dan terug koppelen.
Jumbo
19 november is er overleg tussen eigenaar , Arno en de wethouder.
Paterskerk
Zou nog steeds sprake zijn van aanpassen naar gezondheidscentrum.
5*
Groot wijkplatform.
Het afplakken van afvalbakken met oud en nieuw,doel?
Parkeeroverlast Hubertushuis.
Jumbo:overleg 19 november.
Concert jubilerende echtparen?
Afmelding voor deze vergadering van Marjo en Jannie.

6*
Rondvraag.
Geen gebruik van gemaakt.
7* Sluiting.
Vergaderingen Wijkplatform in 2019
2/7; 5/11
Vergaderingen Groot Wijkplatform in 2019
4/6; 1/10

Wijkplatform Oud Geleen
www.wijkplatformoudgeleen.nl
info@wijkplatformoudgeleen.nl

Volg ons op
Wijkplatform-Oud-Geleen-Haesselderveld-Janskamperpark
Pagina 2 van 2

