Verslag Wijkplatform dinsdag 03-12-2013

Aanwezig :
P.Boosten ,N. Felling, J. Koenen, P.Kerremans D. Lokkerbol, J. Porankiewicz , J. Tummers en E. Vliex,
Afwezig: S.Coenen en J. Tieleman .
Gemeente: F. Mosterd
Wijkagent: R. Schmitz
Zo Wonen: J. Abelshausen

Opening voorzitter:
De voorzitter verwelkomt iedereen en speciaal de dames Marleen en Gunnel .

Wijkcoördinator :
Discussie politiekdebat :
Verslag in de krant is goed verwoord moet wel bekeken worden als een context .
Er moet nog een evaluatie plaats vinden door de Wpf`s .
De opkomst van de politieke partijen was groot maar de afwezigheid van de ambtenaren was opvallend
(niet uitgenodigd ?).
Inzet werkteams:
Zijn van mening dat de communicatie beter moet zijn .
De voorzieningen voor de medewerkers zijn niet altijd aanwezig .
De vraag naar de werkzaamheden moet gerichter zijn .
Problematiek kruispunt Tudd/ Odasingel:
Intern vindt een discussie plaats over het beleid en ontwerp. De gegevens komen in het 1 e kw. Van 2014
beschikbaar voor het Wpf. Heeft het Wpf nog inspraak ?

Problematiek ventweg Odasingel :
De maatregelen zijn gerealiseerd. De aanpassingen moeten nog uitgevoerd worden . Vanuit het Wpf komt
de opmerking dat de verkeerssituatie daar verre van ideaal is, zo mogen de fietsers , bij het beeindigen van
het fietspad de rijweg op ? .
Plateauverhoging Baandert/RdBeerenbrouck:
Het plateau is gerealiseerd. Het platform heeft over de doelsstelling van het plateau nog
vragen en zal deze stellen aan de wethouder tijdens de schouw op11 dec.
Hondenpoepbeleid speelgelegenheden:
Er zijn geen overtredingen geconstateerd door stadstoezicht , wel een toename van het aantal
drollen. Als beloning bij het opruimen van de drollen wordt een attentie uitgereikt door het Wpf .
De Boa`s geven wel de gelegenheid tot opruimen voordat hij een bekeuring geeft. De politie geeft wel
meteen een bekeuring . De wijkagent vindt dat hierin een eenheid moet zijn en zal met de Boa's opnemen
om voortaan direct te verbaliseren. De tijd zal dan uitwijzen welke methode juridisch juist zal zijn.
De gemeente stelt een voorbeeldtekening ( geplastificeerd )terbeschikking , deze kunnen ter informatie
dienen .
De honden uitlaatplaatsen in Sittard-Geleen zijn niet doorgegaan door bezuinigingen (het platform
betwijfeld dat, volgens deze is dit gecanceld aan de afwezige draagkracht van de hondenbezitters) .
Momenteel lopen er weer actie's om hondenuitlaatplekken in het geleense. De vergadering is van mening
dat het Wpf een eigen aktie moet opstarten .
Omvormen hoek H.Hermansstraat:
Er moet een draagvlak van de wijkbewoners zijn.
Bebording speeltuin en handhaving:
Planning 1e kwartaal van 2014 .
Wzh. Leo Hornplantsoen:
De paden zijn gefreesd en verder niet afgewerkt.De aanvang van de aanplant is niet bekend. Dit wordt
nagevraagd en volgt een bericht.
Kunstwerk:
Wacht nog op ondertekening van het planschadeformulier door het clusterhoofd .

Afzetting speelgelegenheid(Joh.Dautzenberg):
Wordt opgenomen.
Bespreking rotonde:
De naam is de Wissel en wordt een turborotonde , wordt in 3 fases uitgevoerd. De info vindt vandaag , 3
dec. 2013, plaats . De bestekvoorbereiding vindt plaats tussen 1 jan. en 15 mrt. 2014 plaats. De
werkzaamheden van de nutsbedrijven is gepland in mei/juni 2014. De volgorde van de werkzaamheden
1. E.v Barsstraat/Overhoven.

2. Odasingel 2015

3. Rijksweg N / Vouerweg 2015

De voorzitter merkt op dat 2 mnd`n geleden gemeld is dat het bruggetje aan de H.Welterstraat zeer glad
is .Dit is intern bij de gemeenaangeklaart d.m.v. de klachten procedure. Refereren aan de melding.
Moet voor 2014 gerealiseerd zijn .

Ouderen participatie :
De dames Marleen en Gunner komen hun voelhorens uitsteken over het opstarten van een
ontmoetingscentrum voor ouderen. Dit zou dan plaats vinden in twee dagdelen. Zij krijgen div. tips van
Francois en een contactpersoon van de gemeente. Er wordt een plan gemaakt en ingediend bij de
wijkcoördinator en het WPF. T.z.t. zal via de Flyer aandacht besteed aan dit project worden.

Wijkagent:
Inzetbaarheid:
Door de reorganisatie in het landelijke politiecorps wordt er nog te weinig tijd ingepland voor de functie
van gebiedsgebonden activiteiten.
Schoolactiviteiten: Er is geen reactie gekomen van de school. De groep wordt weer samengesteld om een
laatste gesprek aan te gaan. Het Wpf stuurt een mail naar de school .
Inbraken:
Er vinden de laatste tijd veel inbraken plaats. Door een team agenten is een preventieve controle
uitgevoerd , hierbij zijn bij niet afgesloten deuren voetafdruk met opschrift achtergelaten.

Zo Wonen:
Nog steeds is overlast van ratten. Er worden opruim/prikacties gestart, op gemeentegrond, in
samenwerking met de ZoWonen/Gemeente. De gemeente hoopt op vrijwilligers en stelt hikking
prikkers en handschoenen ter beschikking.

Wijkkrant:

Voor de prikakties wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers .
Pietenshow:
Met een andere formule was het toch weer een groot succes.
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
Rondvraag:
Heeft het WPF een terugkoppeling gedaan nav de klacht betreffende het parkeren in de Felix
Timmermanstraat ? Dit gaat gebeuren.
Door 150 kinderen is een petitie getekend voor een voetbalkooi. Deze is aangeboden aan de
wethouder in aanwezigheid van de sstadsmanager , wijkcoordinater en de persvoorlichter. Het
wpf zal op aanvraag er zich over buigen.

Sluiting:
De voorzitter dankt een ieder voor de inzet .

Wijkagent :
Zo Wonen :

Notulen vorige vergadering :
Geen opmerkingen , met dank aan de notulist .

Buitenspeeldag : Deze dag is wel zeer geslaagd. Er komt wel een evaluatie .

Rondvraag:

Sluiting :
Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst .

