“ Wijk de Baandert “
Stadsdeel 5
Bestuur:
P. Boosten
N. Felling
J. Tummers
J. Koenen
D. Lokkerbol
J. Porankiewicz
E. Vliex
P. Kerremans

Platformbespreking: 8 januari aanvang 19.30h.
Vergaderruimte Café Zalencentrum Baandert
Een stukje nieuwjaarsrede van de burgmeester

Stadsdeelbestuurders:
E.Mewis-Stans
Stadsdeelmanager:
M. Jung
Wijkcoördinator:
F. Mostart
Wijkagent:
H. Cox/ R. Schmitz
Partners in Welzijn:
F. Trouwen
Zowonen:
M. Claessens

Platform:
Wijk de Baandert
6136 JA 29 Sittard
KvK: 14115008
Giro: 4859827

U allen hier aanwezig, voorvrouwen en
voormannen van de Sittard-Geleense
samenleving….
U weet als geen ander dat net nu de mouwen
opgestroopt moeten worden.
U kent misschien nog mijn uitspraken in
eerdere toespraken:
‘Hand an de ploog, de rug recht,
de schouders d’r onder, ni zeure,
begin.’
Het zou goed zijn om u allen eens te laten
verhalen over de inspiratie en het
enthousiasme dat u dagelijks haalt uit uw
werk, binnen de verenigingen of waar dan ook.
Daar zitten ongetwijfeld prachtige,
inspiratievolle verhalen tussen. Ik roep u op
deze verhalen met mij te delen. Zo kunnen we
deze verhalen doorvertellen, om anderen aan
te zetten om ook in actie te komen. Ik hoor
graag van u!

Opening voorzitter
De voorzitter hield een voorjaarspleidooi met de diepere zin om bij zichzelf te kijken of het
mogelijk is om meer tijd en inzet in het platform te steken.
De werkzaamheden (vooral van het secretariaat) vragen hierom.
Hierna opende de voorzitter de vergadering en wens een ieder en de hunne een voorspoedig
2013 toe
Vaststellen Agenda:
Geen opmerkingen

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

Stand van zaken kienen:
De secretaris gaf een uitleg m.b.t de 1e kiengelegenheid op naam van het platform.
Het DB complimenteert de wijkvereniging met de correcte organisatie.

Voorstellen:
Naar de vraag om een middag/avond te organiseren met betrekking tot de uitleg van Misdaad
Anoniem en dan met name gericht op vrouwen, heeft tot nu toe geen respons opgeleverd.
We zullen dit item opnieuw onder de aandacht brengen.

Actieplan: Platform/Politie
Naar aanleiding met betrekking tot bovengenoemde vraag is er een discussie, waarvan de
conclusie dat we wel willen maar er een grote huiver is voor de respons van burgers die een
gedrag hanteren narcisme.
Toch wordt de optie gedaan om met voertuigen te beginnen die de trottoir zodanig blokkeren
dat er voor voetganger en kinderwagen geen doorkomen aan is.
Men is er huiverig voor als er acties in deze gewenst zijn van de platformleden.
Het constant blokkeren van afritten en uitritten zou ook een item (kunnen) zijn
Ook is er huiverig voor als er acties in deze gewenst zijn van de platformleden.
Voorlichting; Veiligheid in en rond het huis
In de oproep van de wijkkrant is er een reactie (positieve) binnengekomen.
We zullen dit item later opnieuw onder de aandacht brengen.

Standpunt:
Standpunt bepalen naar Gemeente (wethouder /stadsdeelmanager/wijkcoördinator)
5 febr. m.b.t.
Afhandeling klachten:

Bromfiets, afvalbak ledigen

Afhandeling uitvoering:

Parkeerplaats etc, Gele streep Baandert
Strepen hinkend parkeren

Afhandeling drempels:

Inspraak / opheffen / uitvoeren.
Respons vragen plateauverhoging
Respons vragen gele streep HvV

Afhandeling
Afhandeling
Buurtlink

pad gemeenschapshuis
Groenvoorziening Roodebach Hermansstr.
Uitlatingen

Overkoepelend overleg

Respons m.b.t. eigen budget/ handhaving
hondenpoep

Hondenpoep

respons gemeente / raad

Antenne RdB

??

Beleid op Restafval/GFT bakken.
V rijwilliger (circus) bedankje
Glascontainer Odapark feestdagen (ZoWonen)
WC’s winterdruim markt Sittard
Betrokkenheid school Baandert
Ratten overlast ?

Hervormen wijken (12st)
In gesprek brengen gemeente

Garageverkoop 2013:
Wordt opnieuw in de flyer opgenomen met eis minimaal 25 aanmeldingen.

Buitenspeeldag 12 juni 2013:
Wordt opgenomen door Jolanda, Netty, Pieter.
Vanuit het secretariaat wordt de vergunning, Voucher en de EHBO aangevraagd.
Rondvraag:
Opnieuw verhaal ratten in de flyer opnemen.

Sluiting:
Niets meer aan de orde sluit de vergadering en wenst een ieder een behouden thuiskomst

