
Groot overleg Wijkplatform Geleen- Zuid & de Kluis 

Dinsdag 15 november 2016 

 

Aanwezig; Eugène Lebon, Bert Kamphuis, Elliot Lataster, Jo Kleijn, Nadine Zaicsek, Inge Buijs, Hannie 

Goossens, Rinie Vaessen, Ben Ketelslegers, Jos Faarts, Arno Gorissen, Ben Lesil, Piet Besselink, Ton 

Wolters, Marlies Caanen, Ramon Dierx, Michel Penris, Ronald Otten, Jacqueline Goertz. 

 

Afgemeld; Wim Smeets, Erik Salden, Jeroen Schoonen, Jack Jacobs, Angelique Fredrix, Anette 

Diederen, Sylvia Bax. 

 

Ronald Otten, voorzitter, opent de vergadering en geeft Sylvia Bucks, consulent van het 

jongerenloket, het woord. Het jongerenloket, nu nog in de stadswinkel Geleen, is bedoeld voor 

jongeren tussen 16 en 27 jaar die vragen of problemen hebben rondom studie, huisvesting, uitkering, 

werk, sociale druk enz. Samen met de jongere wordt een plan van aanpak gemaakt of er worden 

contacten gelegd met andere instanties of hulpverleners die de jongere op pad helpen. Sociale 

kwetsbare jongeren of vroegtijdige schoolverlaters vragen speciale aandacht; er lopen 

activeringsprojecten, cursussen of met werk of sollicitatie te helpen, begeleiding van coach, en 

vrijwilligers die ingezet kunnen worden. 

 

1.Notulen vorig overleg 19 april jl. 

Het woord hondenuitlaatplaats wordt hondenspeelweide; notulen worden goedgekeurd.  

 

2.Post 

Er is een mail gekomen van Sylvia Bax; Ozodoeikmee is per direct vertrokken uit het Plenkhoes en nu 

gesitueerd in Neerbeek. We hebben nagevraagd of hun activiteiten in onze wijk stoppen, en behalve 

een kookavond op maandag en een clubavond in het Plenkhoes, is dat helaas het geval. 

 

3.Aandachtspunten WPF 2016 ( alleen de punten waar iets over te melden valt) 

Gebiedsontwikkeling 

Wijkontwikkelingen Geleen Zuid; Marlies stelt collega Ramon Dierx voor die haar taken voor een jaar 

gaat overnemen omdat ze een andere functie krijgt. De werkzaamheden rondom de renovaties lopen 

allemaal volgens plan. Mensen met vragen kunnen elke woensdagmiddag tussen 15 en 16 uur 

terecht in de van Goyenflat. Er zijn contacten met mensen in de Wagenaarflat en Pijperflat, de 

koffieuurtjes lopen goed, het is de bedoeling dat dit ook gaat lopen in de Tenierflat, de van Goyenflat 

en de portiekflats. Op 5 december is een Sinterklaasactiviteit. De Weggeefwinkel loopt als een trein, 

op woensdagmiddag 14 december is er een Kerstmarkt. 

Gedenkbos; er is binnen onze wijk geen stuk grond beschikbaar om een dergelijk project op te zetten. 

Zou je dit ( groots) willen aanpakken binnen de gemeente, dan heb je de samenwerking nodig met 

andere wijkplatforms en partners. 

Terrein Aida; er is nog geen contact geweest met platform allochtonen en Woonpunt. 

Voetpad richting Biesenhof; de realisatie is moeilijker dan in eerste instantie werd gedacht. Pro-rail 

heeft moeite met een voetpad over het spoor aangezien dit een aparte slagboom vraagt. 

Pachtovereenkomsten met betrokken agrariërs  en de vraag voor uitbreiding van de parkeerplaats 

Biesenhof maken het plan groter, en dus meer gecompliceerd. 

Woonwagenkamp to Biesenhof is bewoond zoals altijd; Marlies heeft het met betreffende collega 

besproken en het heeft de aandacht. 

Spoorwegovergang bij visvijver; heeft de aandacht binnen de gemeente en Pro-rail. 



Grasveldje Beneluxlaan/poepoverlast; dit grasveldje valt buiten de wijk Klein-Europa en binnen het 

bestuur van het Wijkplatform wordt gekeken wie terugkoppelt aan de betreffende bewoner dat er 

geen speelplek komt, aangezien er binnen de straal al genoeg speelplekken zijn. Aan de overkant, op 

het grasveldje, aangrenzend aan de Bunderhof, is ook een burgerinitiatief actueel; ze willen een klein 

parkje met paadjes, bankjes en plantjes voor de oudere bewoners. Er moet hiervoor wel een 

draagvlak zijn van andere bewoners,; er is binnenkort het eerste overleg hierover. 

Hondenspeelweide Klein Europa; Arno kan niet meer achterhalen wie hiervoor heeft gebeld. Er ligt nu 

wel een vraag voor een locatie van de stichting “DSAR; Dog Surge and Rescue”; zij zijn op zoek naar 

een locatie zichtbaar in de wijk voor trainingen en demonstraties waar zij zich kunnen profileren. We 

wachten op het initiatief dat ze nemen; wij willen als WPF wel meedenken. 

Verkeersmaatregelen Geleen Zuid; bij de splitsing van Akenstraat/Europalaan wordt de weg 

verbeterd. Binnen twee weken ontvangen de betrokken bewoners meer info. Bert kamphuis vertelt 

dat op de Rijksweg in Geleen er waarschijnlijk 2 rijbanen komen om de doorstroming richting de A76 

te versoepelen. Bij de afslag van de A76 geven de vrachtauto’s met verouderde navigatie nog steeds 

veel problemen; dit is bekend en heeft de aandacht. Op de Meeuwenlaan thv de basisschool komt 

een verhoging en er is vanuit de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom 

scholen. Er kunnen weer meer BOA’s ingezet worden om overtreders aan te pakken. 

Fietsers/brommers Zuidhof; er komt in december nog een keer een actie en Ronald geeft de datum 

door, zodat de ondernemers hiervan op de hoogte zijn. 

t ’Kempke overlast?; is slechts tijdelijke locatie van Da Capo; er zijn geen klachten binnengekomen. 

Nieuwbouw Zuyderland Glana komt als item op de lijst; nu geen nieuwe informatie bekend. Ton vult 

aan dat oude tegel/mozaïkstukken van het Barbara Ziekenhuis herplaatst zullen worden. 

 

Veiligheid 

Project overlast drugs; rapportages geven aan dat het probleem beheersbaar is. Overlast kan gemeld 

blijven worden. Op betreffende locatie komt een “Fit For Free” sportcentrum en er is contact gelegd 

met de eigenaar over de aanpak van de oa. de parkeerplaats. Het eethuisje vooraan wordt ook 

opgeknapt en daarin komt een broodjeszaak. Met betere verlichting en mogelijk ook slagbomen 

wordt de omgeving een stuk vriendelijker en meer leefbaar. Sommige mensen in de Cityflat leveren 

nog steeds veel problemen, maar ook dat heeft de aandacht. 

Project veiligbuurtenteam; dit loopt, contacten met andere flats wordt gelegd. 

Buurtpreventieteam; op 28 oktober was de landelijke actie “Een dag niet”. Net als vorig jaar een 

succes om op die dag geen inbraken te hebben. Buurtpreventieteam zoekt mensen. 

Veiligheid/verlichting/buurtapp; ondanks negatieve melding in media (cijfers van 2015) is het aantal 

inbraken in onze gemeente mede dankzij buurtapps/bordjes buurtapp, betere verlichting juist enorm 

gedaald. Dit ligt rond de 40%. Buurtapp bevordert ook sociale cohesie, en is een echte aanwinst. 

Arno geeft aan dat verlichting parkeerplaats Ecrevissenstraat met zonnepanelen wordt gerealiseerd. 

De vraag voor verlichting achterkant Debijestraat/Kamerlingh Onnestraat ( stukje openbare weg) is 

ook door burgers gesteld, maar hier worden nog voorstellen voor (zelf)oplossingen verwacht, omdat 

verlichting op deze plek te duur is. 

 

Maatschappelijk samenwerking 

Ben Lesil, collega van Brenda Seegers, is er vanavond namens PIW. 

Bestuur WPF neemt contact op met Silvia van Ozodoeikmee over de verdere samenwerking. 

Bezoek kinderen Glana Zuyderland; Jos heeft contacten binnen Glana Zuyderland, evt. ook via 

Angelique? en wil proberen een aanzet te maken met hulp van de basisschool. Er is al een mail 

onderweg naar Annette, directeur van de Reuzenpas, om concreet bezoekjes te gaan organiseren. 



Jeugdactiviteiten; Nadine vertelt dat er elke week kinderwerk wordt georganiseerd en dit loopt goed. 

Ze wil proberen de vrijwilligers meer zelfstandig te laten draaien, maar dat is lastig. Er is in de wijk 

veel behoefte aan kinder-knutsel-middagen. Er zijn ook wekelijkse bezoekjes met de kinderen aan 

Amusant/dagbesteding van ouderen. 

 

Activiteiten 

Activiteiten Zuidhof; Inge geeft aan dat er weinig van de grond komt, er zijn ideeën genoeg. Binnen 

de ondernemersgroep trekt ook niemand de kar. De intocht van Sinterklaas in de Zuidhof wordt klein 

en gecombineerd met het bezoek aan de Plus op 30 november as. Het tijdstip geeft Inge nog door 

zodat het ook bij Nadine ( kinderwerk) bekend is. 

Barbaramonument in tuin 3 Musketiers; Ton geeft aan dat GHC geen tijd/mensen heeft om een 

dergelijk project van de grond te krijgen. Ton informeert nog eens bij het monumentenplatform. 

 

Communicatie 

Wijkkrant redactie; copij kan ALTIJD aangeleverd worden en de wijkkrant is afhankelijk van de 

informatie die uit deze groep moet komen. Graag aandacht hiervoor! 

Website; nieuwe website per 1 januari as. met nieuw logo. 

 

Jaarmarkt 

Jaarmarkt van 2017 wordt op 18 juni georganiseerd. Er is al een heel positief overleg geweest met 

Amusant over mogelijke gezamenlijke acties. De eerste contacten met een Big band zijn gelegd en 

ook een stichting die kinderen helpt in Kenia ( verkoop en knutselworkshops recycle materiaal) 

hebben toegezegd te komen. 

 

Besteding Geste Sabic; we zoeken nog een bestemming voor de 1600 euro; planning 2017 

 

Rondvraag 

Ronald geeft aan dat het volgend klein overleg van 7 december as een thema-avond wordt over 

veiligheid. Er zijn al verschillende partijen die hebben toegezegd te zullen komen spreken. 

 

Afsluiting 

De vergadering werd om 22.15 uur afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 


