
Verslag vergadering Groot Wijkplatform Oud Geleen 03-10-2022 

Bewoners bestuursleden:     
Jannie Wiskerke       
Theo Kloet       
Joep Jorissen            
Miranda Janssen- Smeets 
Peter Brouwer         
Leonne Salden       
Elise Wijnker     
 
Dave Simons   afgemeld  
 
    
Leden namens betrokken organisaties: 

Wethouder Leon Geilen    
Eugene Lebon     
Arno Gorissen 
Sabine Dieteren 
Noud Rijnkels 
   .  
Cindy Thewissen  afgemeld, wegens ziekte   
Hanneke Killaars  afgemeld.     
Mark Pisters   afgemeld, elders andere afspraak gemaakt. 

1*   Opening en mededelingen. 
De vergadering wordt geopend door mevr. J. Wiskerke. 

Aanvullende agendapunten: 
Jubileumconcert punt 5 

Mededelingen 
Eugene meldt Cindy af voor vergadering. 
Dave meldt zich af voor alle vergaderingen maar blijft wel webbeheerder. 

2*   Notulen vorige vergadering 04-07-2022. 
Bemerkingen. 
  
Pagina 1 :geen 
 
pagina 2 :Sint Jorisstraat toevoegen ”en Pater Karelsweg” opmerking verharding 
weggehaald en nu is de vraag wordt die weer aangebracht evenals het veldkruis 
en zitbank? 
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Masterplan is door het college vastgesteld, ”gemeenteraad ” uit tekst 
verwijderen. 
Pagina 3 Geen bemerkingen 
De notulen van 04-07-2022 zijn hiermee vastgesteld. 

3* Ontwikkelingen in verband met masterplan Oud Geleen 

Norbertijnenstraat en openbaar parkeerterrein ,daarvan is de inrit kant aan zijde 
Pieterstraat aangepast. 
Voor de volgende fase zijn er gesprekken gevoerd met de bewoners van de 
Jodenstraat en Leursstraat. 
Bewoners van de Peschstraat ondervinden overlast van verkeer en zouden 
graag de eenrichting ingevoerd zien. Leonne gaat buren vragen of dat op papier 
gezet kan worden. 

4* Werkzaamheden in de wijk 

Elsbeek  voorbereidingsbesluit genomen uitvoering bij geen bezwaren medio 2e 
kwartaal 2023 

Norbertijnenstraat, Carmelietenstraat en parkeerterrein Oud Geleen  
Bureau Kragten is belast met de planvorming en begeleiding naar bewoners. Er 
komt een klankbordgroep die bijeenkomt op een nader overeen te komen datum. 

Jodenstraat/Leurstraat 
Met de betrokken bewoners is besproken wat in het masterplan staat voordat 
men dit gaat uitvoeren.  

Landschapspark Middengebied Oost 
Hier komt een woonwijk en er is de Coöperatie Harteveldt actief. 
Met de uitwerking van de woonwijk is men in de planvorming. 

Rechtszaak parkeerterrein Hubertushuis 
Men wacht op de uitspraak van de rechter 

Trafo Pietersplein 
Geplaatst zonder overleg met bewoners en dat overleg wordt nu alsnog gestart. 
Alternatieven voor de huidig locatie worden gezocht. 

De Driesprong 
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Mogelijke uitbreiding van school, verkeerssituatie en werkzaamheden rondom 
drie in- en uitgangen is bij de school intern in bespreking. Gemeente wacht op 
waar de school mee komt. 

Werkzaamheden nutsbedrijven 
Men is op verschillende plaatsen in de wijk bezig. Niet te missen. 

Medisch Centrum Paterskerk 
In uitvoering. Men is nu bezig met de buitenkant van het gebouw daarna volgt de 
interne aanpassing.  

Verzorgingsappartementen hoek van Itersonstraat/Pieterstraat 
Planvorming, en behandeling omgevingsvergunning 

5*Jubilarissenconcert 

50-60-70 jaar. Verzorgingsgebied wijkplatform Oud Geleen. Zie ledenlijst voor 
gebied. 

De echtparen vanaf 14 mei 2015 die hiervoor in aanmerking komen of waren in 
kaart brengen. Eugene gaat dat vragen. 
Financieel plaatje in orde maken. Beslissing : doen en hoe? 
En dan gaat eventueel de Gemeente deze mensen vragen of ze aan het 
programma willen deelnemen. 
Wijkplatform doet de organisatie eventueel met partners. 

6*Rondvraag 
Eugene informeert naar de ouderen bijeenkomsten, die worden nog steeds 
georganiseerd hoewel de oorspronkelijke groep door omstandigheden van 20 
naar 12 personen is verkleind. We zoeken wel steeds naar mensen die behoefte 
hebben om mee te doen. 
Noud en Sabine houden dat in gedachte mochten ze iemand erop kunnen 
wijzen. 
Sabine vraagt of er iemand is die haar wegwijs wil maken in Oud Geleen en joep 
wil dat wel doen. 
Artikelen voor de wijkkrant voor 7 oktober aanleveren. 

7*Volgende vergaderingen Groot Wijkplatform in 2023: 

Gekozen is als dag  voor de maandag. 
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Groot wijkplatform Oud Geleen : 6 febr., 5 juni, 2 okt.
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