Concept Verslag Participanten overleg BROICH
16 november 2017
Locatie:

Breukerhoes,

Datum:

16 november 2017

Tijd:

19.30 - 22.00

Voorzitter:

Sven Cultiaux

Notulist:

Wynand Cuijpers

Concept verslag
Aanwezig: S Cultieux (Broich), W Cuijpers (Broich), W Sijstermans (Broich), K
Creugers (Alcander), H Hertog (Centrummanager), J Terstappen (De Voorzorg), A
Keulen (gemeente), P v. Zutphen (gemeente), J Jonker (BOA),P Tans (Hartje
Hoensbroek),J Lutke (HBV), A Rademakers (HBV), R Jager (politie), L Kleinen (politie),
K Looter (bewoner), A v.Krevel (bewoner).
1. Opening door voorzitter
2. Voorstelronde
3. P van Zutphen neemt het woord als buurtwethouder. Hij wenst de nieuwe
Buurtorganisatie veel succes en is blij dat er mensen zijn die zich zo voor de buurt
willen inzetten.
4. Ingekomen post
• Alcander houdt een winterfair in de Koffiepot op zondag 26 november van 12 tot
16 uur.
• Mail van De Voorzorg over de voorgenomen inzamelactie voor de voedselbank.
Joris Terstappen coördineert de actie. BROICH heeft aangegeven mee te werken
en hun materieel ter beschikking te stellen. Woonpunt en de HBV zeggen ook
hun medewerking toe. (In Nieuw Lotbroek is een nieuw uitdeelpunt voor de
voedselbank geopend)
• Verplaatsen Brievenbus van Mgr Nolensstraat (oud postkantoor)naar de
Nieuwstraat (oud Gemeentehuis). Diverse instanties hebben hun mening terug
gekoppeld naar de stadsdeelcoördinator. Handhaven van beide locaties strookt
niet met het beleid van Postnl, maar wordt door de partijen wel wenselijk
geacht.
• Activiteiten Koningsdag 2018. De voorzitter van de Oranjevereniging Heerlen,
Dhr Tiekstra, vraagt welke incidentele en gezamenlijke activiteiten er zijn op
Koningsdag. Denk hierbij aan Fietsversieren, georganiseerd door de speeltuinen
of de scholen enz, of sluiten we aan bij het Oranjefestival. Voor activiteiten kan
bij de Oranjevereniging subsidie worden aangevraagd. activiteiten doorgeven
aan SBW BROICH of rechtstreeks bij de Oranjevereniging

• Gratis Digitaal Subsidieloket. Sinds 1 oktober 2017 kun je via heerlen.nl gratis
gebruik maken van het subsidieloket van vindsubsidies.nl.Dit financieringsloket
geeft een overzicht van alle relevante subsidiemogelijkheden en fondsen voor
zowel individuele burgers als verenigingen en stichtingen in de gemeente.
• Buitenkans Gemeente Heerlen. Buurtdeal aanvragen. Pak uw kans om Heerlen
groener, leuker, gezelliger, veiliger en mooier te maken dan het al is. Van het
plantsoen een outdoor fitness maken of liever een buurt-moestuin? Een jeu de
boules baan op het verloren plaatsje langs dat hoekpand? Leuk! Alle ideeën zijn
welkom. HBV zal dit in hun infobulletin opnemen.
Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente. Bel 14 045
Open en print het formulier aanvraag buurtdeal (download Pdf)

• Werkplaats Buurtsteun op 28 november van 19 tot 21.30 uur. Het thema is
mantelzorg. In hoeverre kan buurtsteun een rol spelen bij de mantelzorg. Waar:
Het Heitje in Heerlerheide. Iedereen kan hieraan deelnemen
• Indienen Subsidie BGW 2018. De aanvraag voor subsidie 2018 BGW BROICH
moet uiterlijk januari 2018 zijn aangevraagd bij BGW Heerlen. BROICH vraagt
aan de aanwezigen om activiteiten, waarvoor een bijdrage gevraagd kan worden
bij de buurtstichting, dit op te geven, zodat BROICH dit kan vermelden in hun
aanvraag. (Aangezien hier ook een plafond geldt, wil niet zeggen dat het
aangevraagde bedrag ook wordt toegekend. Dit is afhankelijk van de hoogte en
natuurlijk het totaal aan aanvragen)
• Speeltuin Terveurdt. Stichting Samenwerkende Speeltuinen Hoensbroek (SSSH)
vraagt nieuwe bestuursleden en nieuwe vrijwilligers om de speeltuin weer te
kunnen openen in het voorjaar. Belangstellenden en geïnteresseerden, kunnen
zich melden bij SSSH of bij SBW BROICH. Wellicht handig als SSSH flyers
uitdeelt op de scholen.

5.Mededelingen SBW BROICH
• Aldenhofpark en BMV Aldenhof (incl opinieronde n.a.v. bewonersavond ). Na de
bewonersavond is het een stuk rustiger in en ronde de BMV en het park. De
jongeren hebben zich verplaatst naar het Gebrookerplein. Er vinden wel nog
incidenten plaats op de Aldenhof lokatie, maar die worden niet gemeld. Geen
melding: geen actie door handhaving en /of politie. Melden is een must! (Voor
Lokatie Broekland en de flats Marktstraat geldt hetzelfde.) Een groepje
omwonenden, gaan de situatie rondom de BMV en het park bekijken ivm
bepalen plek nieuwe oversteekplaats naar de Aldenhof en de huidige
verkeerssituatie rondom de Aldenhof.
• Intro-dag BROICH. Kijk op onze website www.broich.nl voor en impressie van
deze dag. Bij deze willen we nogmaals iedereen bedanken die heeft bijgedragen
en of gesponsord om deze dag te doen slagen. Tegenvaller was het zeer slechte
weer, waardoor het aantal bezoekers minder was dan verwacht. De fundering
van BROICH is gelegd!
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• Vergaderdata Particanten SBW BROICH 2018. Voorstel is om het Paticipantenoverleg op de derde donderdag van de tweede maand van het kwartaal te
zetten.
• Voor 2018 is dit dan
• 15 februari
• 17 mei
• 16 augustus
• 15 november.
Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur. Aangezien we in onze buurt meerdere
lokaties hebben waar we kunnen vergaderen, gaan we rouleren. Svp
aangeven of de datums schikken
6. Mededelingen Politie / Handhaving:
• De cijfers van inbraken en diefstallen geven nu een normaal beeld (1 inbraak
per maand). Door het oppakken van een inbreker is het percentage met 50%
gedaald. Het aantallen fietsdiefstallen is gehalveerd tov cijfers vorig jaar.
• “Overlast” van jeugd is verschoven naar het Gebrookerplein. Soms wel
samenscholing van 25 personen of meer. Dit hoeft niet te leiden tot overlast
maar wordt soms wel zo ervaren. Dit geldt ook voor de Broeklandcollege. Een
structurele oplossing wordt onderzocht
• Er zijn nog gevallen van gooien met eieren en incidentele vernielingen rondom
de Aldenhof maar ook in het centrum. Dit hoor je als je gaat navragen maar er
wordt niet gemeld. geen melding geen dosiervorming dus geen actie!
• Wijkagent en BOA hebben wekelijks contact met ondernemers, scholen en
bewoners om te informeren naar de stand van zaken en zo een en ander bij te
stellen. Handhaving geeft extra aandacht aan de probleemgebieden.
7. Mededelingen Alcander. In de koffiepot is elke derde zondag van de maand van 14
tot 17 uur dansen voor iedereen. Kosten €1,- per persoon. Overige mededelingen
zijn al behandeld bij “ingekomen post”
8. Mededelingen Centrum Manager / Hartje Hoensbroek. Op 9 december is een
overleg over de toekomst van het Centrummanagement. Januari 2018 is e
volgende bijeenkomst “Centrummanagement.” Uitnodigingen volgen nog. Op 25
november is de intocht van Sinterklaas en er zijn in december nog twee
koopzondagen en wel 17 en 24 december.
9. Mededelingen Gemeente.
• Stagiaire Ayla doet in het centrum onderzoek naar de communicatie tussen
bewoners en de buurtorganisatie. Zinvol is om een Focusgroep op te richten,
hiervoor hebben we bewoners nodig, wellicht is onze busreis naar Bonn een
goede insteek om hiermee een begin te maken.
• Gemeente is voornemens om de Stuitstraat eenrichtingsweg te maken.
Aanwezige bewoner geeft aan dat er al contact is geweest met hem en de
verkeersdeskundige om dit nog eens te bezien, gezien de nog niet opgeloste
zaken Nieuwstraat en Slakkenstraat. Na een uitgebreide woordenwisseling, is
afgesproken dat gewacht wordt op de antwoorden van de professionals, voordat
nieuwe vragen worden uitgezet.
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10.Mededelingen Woonpunt / De Voorzorg.
• Voorzorg gaat bouwen achter Grevengoed.
• De voorzitter van BROICH wordt geïnterviewd tbv artikel in het info Bulletin van
De Voorzorg
• Woonpunt: De grond bij de Aldenhof wordt overgedragen aan Wonen Zuid. Start
van de bouw is nog niet bekend.
11.Mededelingen zorginstellingen: Niet aanwezig
12.Mededelingen HBV Groot Hoensbroek. Er is overlast door het dealen achter de flats
aan de Marktstraat. Parkeerproblemen door het ophalen en brengen van kinderen
naar de school. Overige punten al besproken bij “mededelingen Politie Handhaving”
13.Mededelingen door aanwezige bewoners. Zie punt 9
14.Ós Gebrook, inclusief Buurtteam en Kernteam.Reeds in voorgaande punten
aangetipt
15.Schouw en/of bezoek wethouder. In de gemeenteraad is aangegeven dat er extra
wordt ingezet op verhuur-panden met meerdere bewoners (huisjesmelkers)
16.Ridder Hoen Park. Valt onder Gebrookerbos, voor Gebrookerbos is vanuit de
provincie €400.000,- extra ingezet. Vraag: Kan Baanbrekend werk ingezet worden
in het Ridder Hoen Park?
17.Buurtsteun. Geen opmerkingen
18.Agendapunten op de valreep. Geen gebruik van gemaakt
19.Rondvraag. Geen gebruik van gemaakt.
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