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Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 01-10-2019. 
 
  
Aanwezig: wethouder L. Geilen, J. Jorissen, , M. Janssen -Smeets, 
L.Verheijen, A. Gorissen , J. Donners, J. Kleyn , D. Simons , R. Dierx, J. 
Wiskerke, E. Lebon , J. Donners, J. Kleyn en T. Kloet.  
    
Afwezig:  
P. Brouwer, D. Maas,. B. Seeger, en E. Scheijen 
 
1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door mevr.. J. Wiskerke. 
 
Jan Donners meldt de opening, vandaag 1 oktober, van het aanlooppunt van de  
politie in het Veiligheidshuis Westelijk Mijnstreek. 
Mevrouw Cindy Thewissen is de waarnemend wijkagent in Oud Geleen, en Jan 
Donners neemt daarmee afscheid. 
 
Dhr. Gemini neemt afscheid van het Wijkplatform en het penningmeesterschap 
wordt overgenomen door dhr. J. Jorissen. 
 
Woonpunt mevr. Maas is met pensioen en dhr. J Kleyn heeft een andere 
Gemeente als werkgebied. De plaats van mevr. Maas wordt overgenomen door 
dhr. Willem van de Kraats. Dhr. J. Kleyn neemt afscheid van het Wijkplatform. 
  
2*   Notulen  vorige vergadering 04-06-2019. 
 
Bemerkingen.  
Geen 
Aanvullingen. 
Speeltuin Beatrix, de grond is aan de omwonenden verkocht. 
Over de Elsbeek is bestuurlijk overleg geweest. In beraad. 
 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3* 
Basisschool de Driesprong  
onderkent de problemen met hangjongeren en vandalisme en er wordt een nieuw 
gesprek gepland tussen school en gemeente. Namens Wijkplatform zal ook 
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J.Jorissen deelnemen aan dat gesprek. School is al actief door het plaatsen van 
een hoger hekwerk. 
 
Zwerfvuil  
initiatief kan het beste vanuit het wijkplatform komen. Kleinschalig beginnen en 
dan uitbouwen. Knijpers en hesjes komen dan van gemeente en er kunnen 
afspraken gemaakt worden over het ophalen van de vuilniszakken. Intern beraad 
zal volgen. Eventueel overleg met basisschool, wijkplatform zuid en Silvie 
Laumans van Zo Wonen. 
 
Afsluiten spoorwegovergang lintjesweg. 
Brief van Wijkplatform. 
Bezwaarschrift van bewoners Janskamperveld. 
Ondertunneling is een Bestemmingsplan Procedure en oplevering tunnel wordt 
voorzien eind 2022. 
 
 
4* Werkzaamheden in de wijk. 
 
Beekhovenstraat 
De werkzaamheden zullen volgens planning tot eind 2019 gaan duren. Het 
laatste deel richting Rijksweg is qua planning en organisatie het moeilijkste deel. 
 
Masterplan Oud Geleen. 
Presentatie van masterplan dinsdag 8-10-2019 in Hubertushuis. 
 
Stationsplein 
Op verzoek van de ondernemers onderzoekt men het instellen van een blauwe 
zone. De mening van andere omwonenden is daarbij van belang. 
Pro Rail is van plan het stationsgebied met inschakeling van extern bedrijf te 
upgraden.   
 
Parkeerterrein Hubertushuis 
Iedereen werkt mee en de uitbreiding parkeerplaats zal plaats gaan vinden. Komt 
nog overleg met omwonenden. 
 
Minibibliotheek 
Verzoek van mevr. Rõmkens om langs de van Banninglaan nabij de Elsbeek een 
minibibliotheek te mogen plaatsen. Geen bezwaar. In beraad bij Gemeente. 
 
5* Concert voor jubilerende echtparen 
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De laatste was 14 mei 2015 in de Hanenhof. Ronald Otten en Jan Dols zullen 
geen actie ondernemen .Als we iets willen moeten we het zelf regelen. 
Financieel is slechts een kleine bijdrage van gemeente mogelijk en de gegevens 
verkrijgen is i.vm. privacywetgeving ook een probleem. 
 
6* Jeu de Boullesbaan  
 
Er ligt een verzoek voor een 4e baan. Als er voldoende draagvlak in omgeving 
wordt aangetoond door vereniging wil Gemeente erover nadenken. 
 
7* Rondvraag en Sluiting. 
 
Whats app groep: Mevr. Y. Donners contactpersoon wijkplatform J. Jorissen. 
 
Buurtpreventie  er zijn 5 personen bekend bij Eugene die zich willen opgegeven 
als er nog 2 of 3 bijkomen zou een groep geformeerd kunnen worden. 
Wijkplatform heeft momenteel geen mogelijk er een taak bij te nemen. 
 
Ouderengroep: 
Miranda stuurt Eugene de planning voor 2020. 
 
8*Volgende vergadering Groot Wijkplatform in 2020: 
 
Nog niet bekend. In principe als in 2019. 
 


