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“ Wijk de Baandert “
Stadsdeel 5
Bestuur:
P. Boosten
N. Felling
J. Tummers
J. Koenen
D. Lokkerbol
J. Porankiewicz
E. Vliex
P. Kerremans
Stadsdeelbestuurders:
E . Meewis Stans
Stadsdeelmanager:
M. Jung
Wijkcoördinator:
F. Mostard
Wijkagent:
R.Schmitz
Partners in Welzijn: (PIW)
F. Trouwen
Zowonen:
J. Abelshausen
Platform:
Wijk de Baandert
H.v.Veldekestraat 29
6136 JA Sittard
KvK: 14115008
Giro: 4859827

Platformbespreking: 5 februari aanvang 19.30h.
Vergaderruimte Gemeenschapshuis Baandert
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Opening voorzitter:
De voorzitter verwelkomt iedereen en speciaal de heren Jos Abelshausen van Zo Wonen ,
Simon Geerkens van het Wijksteunpunt en Raymond Dumont van de gemeente .
Vaststellen Agenda:
Evt. toevoegen evaluatie Odasingel .
Wijksteunpunt Gelderhof:
Simon Geerkens geeft weer het verloop van de pilot van het steunpunt en merkt op dat er
een vooruitgang is waar te nemen .
Er zijn div. activiteiten toegevoegd o.a. rolstoelpunt , ondersteuning gehandicapten ,
dementie en Orbis .
Er wordt wel gekeken naar nieuwe zorgpunten .
Het aantal mensen van de Baandert dat deelneemt is nog te beperkt .
De vraag is of er behoefte is aan vervoer van de Baandert naar de Gelderhof .
Stadsdeelmanager :
Beleid Restafval/GFT bakken : dit is vastgelegd .
Vrijwilliger (circus )bedankje : het aantal kaarten voor de vrijwilligers is beperkt.
Dit is bespreekbaar en wordt meegenomen .
Hondenpoep : wacht op ambtelijke en reactie van de raad.
Winterdruim markt Sittard : er zijn geen openbare toiletten aanwezig , er werd gebruik
gemaakt van de toiletten in de cafés.
De vergadering ia van mening dat extra openbare toiletten op de markt aanwezig moeten
zijn.
Wordt meegenomen .
Buurtlink : Hierop worden negatieve berichten geplaatst die betrekking hebben op wijkplatform
leden.
Het advies is om deze te negeren .
Respons eigen budget : Er wordt gevraagd om een soepeler regeling o.a. voor een voorschot van
de gemeente , nu wordt nog steeds geld door de secretaris voorgeschoten .
Het zou wenselijk zijn om een eigen budget te bezitten .
Flyer : deze is te kostbaar wordt gezocht naar andere inkomsten .
Sanering Platforms : de platforms blijven zelfstandig .
Leefbaarheid: Folders worden uitgedeeld , het doel is om de jeugd meer te bereiken .
13 maart 2013 is een bijeenkomst in Buurthuis de Oase .
Handhaving : Is te weinig capaciteit .
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Relatie platforms : de platforms blijven zelfstandig .
Onkosten : Er wordt gevraagd naar een onkosten vergoeding voor de leden van het Wijkplatform .
Dit wordt bekeken .
Wijkcoördinator :
Afhandeling klachten : de te lange wachttijd wordt weergegeven door enkele voorbeelden .
Dit heeft de volle aandacht .
Bromfiets : Na vele omwegen is dit probleem opgelost .
Afhandeling uitvoering: Invalide parkeerplaats is gerealiseerd .
Uitvoering van de gele strepen wacht op beter weer .
Plateau verhoging : wordt uitgevoerd .
Pad gemeentehuis : is in beraad .
Speeltuin : er worden borden geplaatst .
Afhandeling uitvoering : de uitvoering van div. projecten wacht op beter weer .
School Baandert : de betrokkenheid is minimaal, hierover wordt overleg gepleegd .
Zo Wonen :
Antenne RdB: Deze is van T-mobil , navraag bij dhr. R. Binten.
Glascontainer: van de Odapark is in beheer van John Eijkenboom .
T.z.t. wordt er een ondergrondse glascontainer geplaatst..
Wijkagent :
Het verzoek is om het huiselijk geweld onder de aandacht te houden .
Het rapport van de vernielingen wordt z.s.m. geleverd .
Er wordt nogmaals gevraagd om aandacht te besteden aan het Meldpunt Anoniem.
Door Ron wordt een cd uitgereikt van het Nederlands Politie Orkest ,dit wordt wel door iedereen
op prijs gesteld .
2e Gedeelte
Notulen vorige vergadering :
Geen opmerkingen , met dank aan de notulist .
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Taken Intern :
Voorlopig worden de notulen opgemaakt door Gène Vliex
Pieter Kerremans gaat het secretariaat versterken v.w.b de wijkkrant/ flyer.
Peter Boosten gaat de Webpage mee beheren .
Buitenspeeldag : Door de gemeente is € 1500,00 toegekend .
Flyer: Vanuit de Sterrenkroos is de vraag gekomen of zij de flyers voor enkele straten
mogen
verspreiden .
Hierin wordt toegestemd .
Evalutie Odasingel :
Deze vindt binnenkort plaats, van het Wijkplatform gaan Felling en Koenen.
Voortgang Fenix:
De volgende bespreking m.b.t. de verbouwing van Fenix vindt eind februari plaats, van het
platform gaan Tummers en Koenen.
Rondvraag:
Moet na aanleiding van de brief van de bewoner Odasingel 64 hierop worden ingegaan ?
De klachten zijn al eerder door de Klankbordgroep geuit, hiervoor is het Wijkplatform , dit
wordt meegenomen .
Wordt op de T-splitsing na aanleg van de plateauverhoging van de (straat)Baandert de norm
V85 gehaald, m.a.w. wordt deze norm niet overschreden ?
Van de gemeente geen antwoord ontvangen .
Sluiting :
Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede
thuiskomst .

