
Verslag vergadering wijkplatform Oud Geleen (DB)         
datum     16-08-2020 op maandag. 

Aanwezig: Jannie Wiskerke, Joep Jorissen, Miranda Janssen-Smeets, en Theo 
Kloet. 
Afwezig met bericht: Leo Verheijen, Peter Brouwer. Leonne Salden en Dave 
Simons. 
Gasten : bestuursleden Plaatselijke KBO  Peter Spronck en Maril 
Kokkelmans.  

1* Opening en mededelingen. 
Mededelingen:  
Leo Verheijen geeft aan na dit jaar te willen stoppen als bestuurslid van het 
Wijkplatform, hij heeft de leeftijd om met pensioen te gaan.   
Nieuwe agendapunten:  
8 Agenda Groot wijkplatform. 

2*  Verslag vorige vergadering van 16-09-2020. 

Opmerkingen/bemerkingen. 
Geen opmerkingen. Sommige punten staan op agenda. 

Inhoudelijk en afhandeling van gemaakte afspraken 
Geen opmerkingen. 

3*  KBO 

Op verzoek van KBO is dit eerste agendapunt aan de orde. Er is een zekere 
mate van overlap in de activiteiten van wijkplatform en het KBO met name voor 
de groep ouderen. Het wijkplatform heeft iedere donderdagochtend een 
bijeenkomst voor de ouderen en het KBO heeft ook van dergelijke 
bijeenkomsten. En nu is de vraag of we dit niet op een bepaalde manier kunnen 
matchen. 
Voorstel KBO: in de zaal van het KBO kan het Wijkplatform iedere 
donderdagochtend zijn bijeenkomst houden zonder vergoeding maar de 
deelnemers betalen wel voor de consumpties. Als tegenprestatie zouden leden 
van het KBO ook aan deze bijeenkomst kunnen deelnemen. 
De deelnemers namens het wijkplatform hoeven geen lid te zijn van het KBO. 
KBO zal aangeven op welke andere activiteiten van het KBO de deelnemers van 
het wijkplatform mee kunnen doen zonder lid te zijn. Mag natuurlijk wel. 
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. 
4* Verbouwing sportpark Glanerbrook. 
Er is een uitnodiging voor een bijeenkomst 9 september met de omwonenden. 
En hierbij zijn ook bestuursleden van aangrenzende wijkplatforms uitgenodigd. 
Namens ons hebben zich Jannie en Joep aangemeld.     

5* Burgerpeiling gemeente (zie mail van 21/7). 
Ter kennisgeving aangenomen. 

6* Vitale leefomgeving (Sports2play). 
Is gemeente hiermee bekend? Kunnen we hier iets mee zonder gemeente? 

7* Nieuwe wet Bestuur en Toezicht. 
Hoe verhoudt zich dat tot onze statuten en verzekering door gemeente. 

8*Aanvullende agendapunten. 

Agenda Groot Wijkplatform 

1 Bus van de Wijkagent. 
2 Parkeersituatie bij De Driesprong. Overleg na corona al geweest? 
3 Onderhoud groenstrook bij sporthal.17 augustus 2021 mee bezig. 
4 Masterplan. 
5 Buurtpreventie. 
6 Ouderengroep. 
7 Nieuwe wet Bestuur en Toezicht, statuten en verzekering door gemeente. 

9* Rondvraag. 

Mevrouw Elise Wijnker heeft interesse voor Wijkplatform, Jannie belt haar nog. 

10*  Sluiting. 

Vergaderingen Wijkplatform in 2021. 
15 of 17 november 
  
Vergaderingen Groot Wijkplatform in 2021. 
 11 of 13 oktober
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