
Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen van 18-10-2021. 
Locatie KBO gebouw. 
  
Aanwezig: 

Jannie Wiskerke  voorzitter,    
Theo Kloet   secretaris 
Joep Jorissen            penningmeester en vice voorzitter  
Dave Simons   bestuurslid, webbeheerder   
Miranda Janssen- Smeets bestuurslid   
Peter Brouwer   bestuurslid     
Leonne Salden   bestuurslid   
Elise Wijnker       
Eugene Lebon   Stadsdeelmanager   
Arno Gorissen  Wijkcoördinator    
Hanneke Killaars team handhaving   

Afmelding ontvangen van: 
Leon Geilen  Stadsdeel Wethouder stadsdeel 3 
Cindy Thewissen Wijkagent    
Suzanne Slatz  vervangt indien nodig wijkagent  

Afwezig:  
Mark Pisters  vertegenwoordigt Zo Wonen  
Brenda Seeger  vertegenwoordigt   PIW     
Twan Schmitz  vertegenwoordigt Woonpunt 

1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door mevr. J. Wiskerke. 
Jannie verwelkomt Elise en Hanneke die vanavond voor de eerste keer 
aanwezig zijn. 
We nemen afscheid van Leo Verheijen, het letterlijk en figuurlijk oudste lid van 
het Wijkplatform voor wie dit de laatste vergadering is. 

Aanvullende agendapunten: 
Lopende projecten toevoegen aan agendapunt 6 
Vitale leefomgeving 

2*   Notulen vorige vergadering 04-02-2020. 
Bemerkingen.  
geen 
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De notulen zijn hiermee vastgesteld. 

3* Parkeerplaats /laden en lossen bij de Jumbo 
Dat de ruimte voor laden en lossen nu nagenoeg voor de gehele dag is 
gereserveerd middels vergunning is een vervelende verrassing waarvan het 
wijkplatform het vervelend vind dat hierover niet is gecommuniceerd. De ruimte is 
op twee a drie laad en los momenten na de gehele dag onbenut, terwijl er zo’n 
behoefte aan parkeerruimte is. Arno geeft aan dat er mogelijk meer 
parkeerplaatsen op het openbare parkeerterrein achter de jumbo worden 
gerealiseerd. 
In de overleggroep ondernemers Oud Geleen is Jumbo geen deelnemer.  
De invalide parkeerplaats aan de voorzijde laten vervallen is niet mogelijk c.q. 
zeer moeilijk mede  in verband met de andere ondernemingen aan de straat. 

4* Bus van de wijkagent 

Op de agenda van de volgende vergadering. Maar er is waarschijnlijk geen 
sprake van standplaatsen voor de wijkbus volgens Eugene, maar is het meer 
projectgebonden. 

5* Parkeersituatie de Driesprong 

School is aangemeld voor veilige schoolomgeving. Arno gaat contact opnemen 
met schooldirectie voor een vervolggesprek. 

6* Masterplan  

Na enkele aanpassingen is het masterplan nu definitief en aangenomen door de 
Gemeenteraad en leidraad voor alle vervolgstappen. 

Lopende projecten: 

Norbertijnenstraat en parkeerterrein achter jumbo, eerst onderzoek wat kan en 
niet kan en dan overleg met aanwonenden over een grote reconstructie. 

Jodenstraat en Leursstraat , eerst onderzoek wat kan en niet kan en dan overleg 
met aanwonenden over een grote reconstructie. 

Sint Jorisstraat is een groot bassin voor wateropvang gepland. 
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Paterskerk civiel werk in uitvoering, beroering over kapvergunning van boom. 
Hier heeft men  in nader overleg tussen Gemeente en omwonenden de 
noodzaak kunnen uitleggen. 

Glanerbrook :overleg intern bij Gemeente inzake de aanbesteding van de 
geplande werkzaamheden 

Fietstunnel Lintjesweg eind van het jaar klaar en dan is er een 
spooronderdoorgang gerealiseerd. 

Voormalig GGD gebouw is nu veiligheidshuis maar er zijn plannen om het 
gebouw op termijn  te slopen en te benutten voor woningbouw. 

De Haese 3 tegenover ziekenhuis aan de rijksweg langs middenweg er ligt een 
plan voor woningbouw met een dorpskarakter qua stedenbouwkundige opzet. 

Laadpalen elektrische auto’s  
EV Consult heeft namens Vattenfal een onderzoek gedaan naar de verwachte 
toekomstige laadvraag en hierop een plaatsingsplan gemaakt. Het gaat om ca. 
200 laadpalen komende 3-4 jaar in twee fases. De palen zijn verdeeld over de 
gemeente op basis van de verwachte vraag. Fase 1 omvat een 23 tal 
geprojecteerde locaties Locaties laadpalen - Gemeente Sittard-Geleen (sittard-
geleen.nl) In het kader van beginspraak zijn deze locaties op de site van SG 
gezet, is hier op gewezen in o.a. de stadskrant en zijn de direct omwonenden 
van een geprojecteerd laadpaal deze week aangeschreven. 

Hubertushuis parkeerplaats nagenoeg gereed, zodra mogelijk begint men met 
groenaanplant en een scherm om het aanstralen door autolampen van woningen 
te voorkomen. 

7* Onderhoud groenstrook sporthal 

Gebeurd, afgehandeld. 

8*Buurtpreventie 

Hoewel aanvankelijk er genoeg deelnemers waren voor een cursus en het 
vormen van een buurtgroep hebben zich toch weer mensen afgemeld en was de 
resterende groep te klein voor een project. 
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9*Ouderengroep 

Ook in coronatijd hebben Jannie en Miranda middels regelmatige huisbezoeken 
de groep in stand gehouden en de oorspronkelijke bedoelingen weten te 
behouden. Twee weken geleden is weer de eerste fysieke bijeenkomst geweest 
en hebben de ouderen hun waardering uitgesproken aan Jannie en Miranda. 
Het wijkplatform is blij met de inzet van Jannie en Miranda. 
  
10*Nieuwe wet bestuur en toezicht 

Volgens Eugene heeft dit geen gevolgen voor de Stichting Wijkplatform Oud 
Geleen c.q. voor de bij de notaris gedeponeerde statuten, afgehandeld. 

11*Vitale leefomgeving 

Mail is van een commercieel bedrijf en er is bij de Gemeente niets bekend.  

12*Rondvraag 

Leo vraagt naar parkeerplaats voor invaliden op binnenterrein bij flats station, is 
nu van nummerbord gebonden gewijzigd in algemene parkeerplaats invalide 
zonder tijdslimiet. 
Leo vraagt mag er voor de toegang fietsenstalling geparkeerd worden , Arno gaat 
kijken of dit een probleem kan opleveren. 
Miranda vraagt naar een vervolg op het jubilarissen concert. 
Joep stelt vraag over terras bij café de Pesch. Volgens Arno is dit bekeken door 
de verkeerskundige van de Gemeente. Omdat dit inmiddels met een definitieve 
vergunning geregeld is , is het een vervelende verrassing waarvan het 
wijkplatform het vervelend vind dat hierover niet is gecommuniceerd. In eerste 
aanleg was sprake van een tijdelijke coronamaatregel maar nu het definitief is 
ontstaat er door geparkeerde auto’s en twee richtingen verkeer gevaarlijke 
situaties op de tegenover liggend trottoir en met name als op een rijstrook 
vrachtverkeer is om de winkels te bevoorraden. Het Wijkplatform vraagt met klem 
dat de verkeerskundige van de Gemeente zich over een oplossing van de 
ontstane situatie beraad. 

11*Volgende vergaderingen Groot Wijkplatform in 2022: 
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Gekozen is als dag  voor de maandag. Datums volgen nog.
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