Verslag Participanten overleg BROICH
16 februari 2018
Locatie:

BMV Aldenhof,

Datum:

16 februari 2018

Tijd:

19.30 - 22.00

Voorzitter:

S

Notulist:

W

Verslag
Aanwezig: S Cultieux (Broich), W Cuijpers (Broich), Jos Castro (BROICH) ,W
Sijstermans (Broich), J Terstappen (De Voorzorg), M Geelen (BOA),P Tans (Hartje
Hoensbroek/Centrum Management), J Lutke (HBV), A Rademakers (HBV), R Jager
(politie), J Offermans (bewoner), A Verstraeten (bewoner en Vereniging Slak Horst
Metten), R v Hummel (gemeente)
Afwezig met kennisgeving: Kim Creugers (alcander), A Keulen (gemeente), R Lendi
(winkelier), Jos Reinders (Neimed, gebrookerbos), G Gerrits (Voorzorg), Els Lemmens
(Evenementencommissie Centrum Hoensbroek)
1. Opening door voorzitter
2. Voorstelronde
3. Leasure Lane Parkstad: Guus van der Nat geeft uitleg over de plannen Leasure LAne
Parkstad: In de regio Parkstad wordt de komende jaren een unieke doorgaande
fiets- en wandelroute met internationale allure aangelegd. Een route die de
aantrekkelijke groengebieden en prachtige stedelijke parken met elkaar verbindt.
Vanaf augustus dit jaar zal meer info vrijkomen en worden informatieavonden
georganiseerd.
De totale kosten voor Parkstad, zullen circa €14.000.000,- bedragen. zie voor meer
info onderstaande links.
http://www.iba-parkstad.nl/projecten/leisure-lane/ http://www.iba-parkstad.nl/
leisure-lane-in-beeld/

4. Halloween: In het Kernteam Hoensbroek is geopperd om uit te zoeken of
Halloween dit jaar door kan gaan. BROICH, Alcander en de
Evenementencommisie Centrum Hoensbroek, gaan samen in overleg voor de
realisatie van deze. De groep die het voorheen heeft georganiseerd is bereid om
medewewrking te verlenen bij de voorbereiding. Zelf zijn ze ingezet bij
Halloween elders. Meer info volgt na het Kernteam verleg van 21 februari 2018.

5. Mededelingen SBW BROICH
• Als Buurtstichting gaan we samen met de scholen en de speeltuinen het
fietsversieren op Koningsdag organiseren. UIteraard is elke hulp van ouders,
bewoners en andere vrijwilligers welkom. Meer info volgt via onze website,
facebook en overige media
• Aktiviteiten door BROICH in 2018:
• Vliegerdag
• Fietsversieren Koningsdag
• Jaarlijks reisje voor iedereen
• Surprise activiteit
Daarnaast liften we mee en dragen we bij aan activiteiten door verenigingen,
en bewoners in de eigen wijk of straat. Op onze website staat een formulier
waarmee een bijdrage kan worden gevraagd. Daarnaast is het ook mogelij
om via de Buurtactiegelden subsidie te krijgen. Dit formulier staat op de
website van gemeente heerlen bij BGW.
• Buurtpreventie op de Dem bestaat nu 2 jaar. De Buurtpreventie is de oren en
ogen van de wijkagent. Er zijn nu 15 lopers en ca 100 personen die deelnemen
aan de Whatsapp groep. Voor heel hoensbroek zijn er 7 teams nodig. Iedereen
svp nagaan of er in de andere delen ook behoefte is aan Buurtpreventie. Zo ja
dan kan er verdere actie ondernomen worden door de gemeente en de
wijkagent.
• Speeltuin Terveurdt is in 2017 vóór de zomervakantie gesloten. BROICH heeft
bij SSSH (Stichting Samenwerkende Speeltuinen Hoensbroek) aangegeven dat
zij een voorlopig Interim Bestuur willen zijn, zodat de vrijwilligers gezocht en
aangesteld kunnen worden en dan kan SSSH daarna zoeken naar vaste
bestuursleden. Het plan werd door SSSH goed ontvangen. Zij dragen dit, met
een positief advies, voor aan de gemeente.
6. Mededelingen Politie / Handhaving:
• Voor de tweede helft van 2017, geven de cijfers een verhoging van overlast van
de jeugd, geluidsoverlast, burenruzie en verwarde personen.
• Overlast van de jeugd is hoofdzakelijk door de concentratie op het
Gebrookerplein. Deze groep is aanspreekbaar en voor rede vatbaar. Door
de hoeveelheid is er natuurlijk al snel meer gelid en komt het onprettig
over. Verwarde personen is meer door de verandering en bezuinigingen in
de zorg, waardoor er minder snel wordt opgenomen en behandeld.
• De wijkagent gaat op drietal lokaties in onze buurt werken en spreekuur
houden. De lokatie’s en tijden worden op de facebook pagina van de Politie
heerlen en op onze FB pagina en website aangegeven.
• De opmerkingen over drugsoverlast en dealen van drugs zijn niet na te gaan:
Er zijn geen meldingen hiervan. Zonder meldingen geen acties!
• Handhaving: Dhr Geelen is aanwezig als vervanger van Jos Jonker en neemt
info mee voor Jos Jonker, zelf heeft hij geen mededelingen.

7. Mededelingen Alcander: Niet aanwezig
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8. Mededelingen Centrum Manager / Hartje Hoensbroek: De centrummanager Harry
Hertog heeft per 1 januari 2018, zijn functie teruggegeven. Er is een kwartiermaker
benoemd voor het oprichten van de nieuwe BIZ (Bedrijfs Investerings Zone). In
week 8 wordt gekeken welek stappen er genomen moeten worden om te komen tot
een nieuwe BIZ per 1 januari 2019.
9. Mededelingen Gemeente.
• Er is een Nieuwstraat bijeenkomst ivm de bekende klem en speerpunten na de
renovatie van drie jaar geleden. aanwezig waren onder andere wethouder Aarts,
gemeenteraadslid Jan Horssels , de verkeersdeskundige van de gemeente, de
stadsdeelcooördinator en buurtbewoners. Aan de orde kwamen weer de
bekende punten zoals, fietsers op de stoep, hoge snelheid, veel vrachtverkeer,
verkeerd parkeren, perken niet in orde, verloedering van de buurt, toename
zwerfvuil, lichtmasten te dicht bij scheidingslijnen trottoir en midden in het vak,
scheuren in woningen, drugsdealen.
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit op deze manier moet en nu is het
wachten op een terugkoppeling op korte termijn.
10.Mededelingen Woonpunt en De Voorzorg.
• Dhr Sjaar Canjels is per 1 februari 2018 benoemd tot directeur /bestuurder bij
De Voorzorg, daarna neemt hij het stokje over vn Dhr Roelofsen.
• Woonpunt: Afwezig met kennisgeving. Mevr Gerrits zal op korte termijn contact
met ons opnemen.
11.Mededelingen zorginstellingen: Niet aanwezig. In februari zullen de zorginstellingen
benaderd worden, waarom er geen contact meer is met de Buurtstichting.
12.Mededelingen HBV Groot Hoensbroek
• HBV gaat met de gemeente in gesprek over de “overlast” van de markt, de straat
en de school. Volgens de wijkagent zijn er geen meldingen in deze, dus er is geen
overlast. Nogmaals: Geen meldingen dan ook geen acties.
13.Mededelingen door bewoners:
• Een bewoner maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Slak, er is
verwaarlozing, achterstallig onderhoud en de plaatsing van nieuwe bewoners
baart ook de nodige zorgen. Aangezien Woonpunt niet aanwezig is, kan hier niet
op gereageerd worden.
14.Ós Gebrook, inclusief Buurtteam en Kernteam.
• Vast agendapunt, zie voorgaande punten
15.Schouw en/of bezoek wethouder.
• binnenkort opnemen met stadsdeelcoördinator. (Iedereen kan dit aanvragen)
16.Ridder Hoen Park.
• Door het aanleggen van de waterbuffer bij het Dierenpark, zal het RHP iet
kleiner worden. Komende maandag is meeting van werkgroep RHP. Noot
achteraf: André Geerits van de Gemeente heeft een presentatie gegeven over
de nieuwe ontwikkelingen en uitvoeren RHPB. Woensdag 21 februari zal André
dit ook in het kernteam brengen.
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17.Buurtsteun.
• Vraag van Wieteke Schroeders: Hebben we hiervan voorbeelden, moeten we
over nadenken hoe we dit moeten invullen.
18.Agendapunten op de valreep.
• geen gebruik van gemaakt
19.Rondvraag.
• Geen gebruik van gemaakt.

Volgende vergadering is op 17 mei 2018, van 19.30 tot ca 21.30 uur.
Lokatie: Zwembad Otterveurdt
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