
 

 

Het Wijkplatform Geleen-Zuid 

& de Kluis heeft u nodig! 

 

 

De laatste vergadering dat we fysiek bij elkaar konden komen (14 september 2021) 

heb ik uitgelegd hoe we het wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis (WPF) in een 

nieuwe vorm willen opzetten. Dat zal ik hierbij nog eens kort herhalen. 

Om meer slagkracht te krijgen en dus als WPF meer voor onze wijken Geleen-Zuid 

en de Kluis, verder aan geduid als de wijk, te kunnen betekenen, zullen er meer 

mensen uit de wijk moeten zijn die het WPF gaan dragen. Het dagelijks bestuur (DB) 

heeft voor ogen dit te realiseren door middel van commissies. De voordelen zijn dat 

iedereen dat kan doen in haar/zijn interessesfeer. Daardoor kan het WPF de 

verschillende expertises op de juiste plaats inzetten. Elke commissie zal in ieder 

geval één lid uit het DB in haar midden krijgen, zodat interne afstemming geborgd zal 

blijven. De commissies die we voor ogen hebben zijn de volgende:  

COMMUNICATIE GROEP. 

De communicatie groep heeft tot doel de WPF Facebook pagina en eventueel 

toekomstige andere social media te beheren alsmede de Website verder uit te 

bouwen. Er zijn 2 leden die de Facebook pagina beheren en dat is voldoende. De 

website wordt nu technisch beheert door 1 lid. Hier is geen back-up aanwezig. 

Daarnaast willen we de website vervangen door een Digitaal Platform. Dit is nodig 

om meer interactieve communicatie met de wijkbewoner mogelijk te maken. Hiervoor 

willen we in samenwerking met de Zuidkamer zo’n Platform oprichten. Dit gaan we 

doen met behulp van een ervaren, professionele partij. Bij de start zullen er 

cursussen en helpfuncties beschikbaar zijn. 

Wij zoeken 2 tot 3 mensen die plezier hebben in digitale communicatie en nu 

kunnen bijleren. 

COMMISSIE LEEFBAARHEID. 

De commissie leefbaarheid heeft tot doel inzicht te krijgen in alle sociale aspecten 

die in de wijk worden aangeboden en gevraagd. Hiermee kan het WPF beter een 

mening vormen bij en in discussies met gemeente en organisaties op het sociale 

domein. Het WPF gaat geen actieve rol innemen, maar zal wel signalerend en 

coördinerend gaan functioneren. De precieze omschrijving van de doelstellingen voor 

deze commissie kan door haar leden nog nader worden opgesteld. 

Wij zoeken 3 tot 4 mensen die graag op het sociaal vlak iets willen betekenen. 

  



 

 

COMMISSIE DAG VAN DE WIJK. 

De commissie Dag van de Wijk is het organiserende team dat de jaarlijkse markt 

organiseert. Deze dag is in feite geen markt meer, maar het is veel meer een event 

van cultuuruitwisseling. Mensen uit de wijk kunnen hun hobby’s tonen, verenigingen 

en organisaties kunnen informatie voor de wijkbewoners uitdragen, eetgewoonten 

van verschillende culturen in de wijk kunnen worden gedeeld en entertainment uit de  

wijk kan een podium krijgen. Komend jaar willen we dit realiseren op zondag 26 juni 

2022. Een beproefd draaiboek voor de organisatie is aanwezig. 

Wij zoeken 4 tot 5 mensen die houden van organiseren van een jaarlijks event.  

REDACTIE COMMISSIE. 

De redactie commissie is verantwoordelijk voor het uitbrengen van het Wijkblad (2x 

per jaar). Hierbij spelen interessantheid van de artikelen voor de doelgroep, correcte 

grammatica, toegankelijke leesbaarheid, opmaak en verspreiding in de wijk een rol. 

De redactie heeft momenteel voldoende leden. 

INFRASTRUCTUUR COMMISSIE. 

De infrastructuur commissie is ingesteld om het WPF een basis te geven bij het 

geven van adviezen richting de gemeente en richting andere organisaties die 

betrokken zijn bij infrastructurele plannen. Als toekomstige bouwprojecten onze wijk 

voor een deel gaan bepalen, dan wordt het WPF nogal eens gevraagd naar haar 

mening. Die mening moet gedragen worden en daarom is een advies van de 

infrastructuur commissie van groot belang. De leden krijgen vooraf informatie en 

discussiëren onderling over zoveel mogelijk aspecten van het project. 

De infrastructuur commissie heeft momenteel voldoende leden. Aanmelden 

mag wel. 

HOOGBOUW COMIISSIE. 

De Hoogbouw Commissie zorgt voor sociale binding tussen de inwoners van de flats 

van 12 hoog die de wijk rijk is. Hierbij worden maandelijks kindermiddagen 

georganiseerd en jaarlijks terugkerende activiteiten opgezet, zoals b.v. een 

Halloween rondgang. De toekomst van deze commissie wordt na de (eventuele) 

sloop van de Pijper- en Wagenaarflat opnieuw bekeken. 

De hoogbouw commissie heeft momenteel voldoende leden. 

COMMISSIE JEUGD. 

De commissie jeugd is een idee dat om nadere uitwerking vraagt. Het WPF is er voor 

iedereen, dus ook voor de jeugd. Hierop komt het DB later terug, na ruggespraak 

met scholen, scouting en andere jeugd georiënteerde partijen. Deze commissie zal 

vooral jeugdleden nodig hebben. 

De commissie jeugd wordt in een later stadium gevormd. Ideeën zijn bij DB 

welkom. 

  



 

 

 

KASCONTROLE COMMISSIE. 

De kascontrole commissie is een wettelijke verplichting omdat het WPF een stichting 

is. Deze 2- koppige commissie wordt steeds in een fysieke vergadering vastgesteld 

op basis van vrijwilligheid tijdens de vergaderingen. 

De kascontrole commissie zoekt na de kascontrole over 2021 1 nieuw lid medio 

2022. 

Als voorzitter van het WPF vraag ik u allen serieus na te denken of een bepaalde 

commissie iets voor u is. We zullen het namelijk samen moeten doen. Als we overal 

voldoende inzet hebben kan het WPF inderdaad zorgen voor verbetering van de 

leefbaarheid en verfraaiing van onze wijk. 

Dank voor uw interesse. 

Wilt u s.v.p. bijgaand antwoordformulier invullen en terug sturen aan het dagelijks 

bestuur. U kunt dat doen per email (secretaris@geleenzuid.nl), maar u kunt het 

ingevulde formulier ook bij hem thuis in de brievenbus doen (Kochstraat 16, Geleen). 

Het is ook mogelijk het formulier af te geven in de Zuidkamer in winkelcentrum 

Zuidhof. 

Als dagelijks bestuur hopen we veel reacties te mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Uw voorzitter, 

Andries Bosma 

06-86672971 

voorzitter@geleenzuid.nl  
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Aanmeldingen kunt u (door invulling van de hierna gevraagde gegevens) 

doorgeven aan de secretaris. Het emailadres is secretaris@geleenzuid.nl Zijn 

telefoonnummer is 06-37199954 

Laat u dan s.v.p. het volgende weten: 

Uw naam:  

Uw adres:  

Uw telefoonnummer:  

Uw emailadres:  

Aan welke commissie u wilt 

deelnemen: 

 

Opmerking (evt.) 
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