
 

Concept Verslag Participanten BROICH 17 mei 2018


Aanwezig: 

Broich: Sven Cultiaux, Wynand Cuijpers, Wiel Sijstermans, Woningverenigingen: Gemma Gerrits 
(Woonpunt), Celine Dassen (De Voorzorg). Michelle Devoi (heerlen Stand Bye), Jos Jonker en collega 
(Handhaving), Kim Creugers (Alcander, Remko van Hummel (gemeente Heerlen), A Rademakers en collega 
(HBV), Richard Jager (Wijkagent), Jos Reinders (Gebrookerbos), Bewoners: André Lankhorst, Nicole Schols, 
Roger Kennis, Jos Blok. 

Afwezig met kennisgeving: Jos Castro (Broich), P Van Zutphen (Wethouder) Sabine Hallmans (BSO), Kelly 
Damoiseaux (Gemeente Heerlen), R Schmeitz (gemeente Heerlen),  Ben Kuipers (bewoner), Wieteke 
Schroeders (Gemeente Heerlen), Mj V Cleef (Slak en Speeltuin De Smidse), A v Straeten(Bewoner en 
Buurtlift) 

1. Opening door voorzitter 
2. Voorstelronde 

3. Verslag vorig overleg:  Goegekeurd zonder op of aanmerkingen 

4. Halloween 2018. (Broich, Alcander): Vanuit Alcander en Broich is gekeken naar de 
haalbaarheid hiervan. Op dit moment is het idee dat het niet echt wordt gedragen. 
Vanuit het centrum is de medewerking niet optimaal. Komende week wordt dit 
nogmaals voorgelegd aan het Kernteam.  

5. Mededelingen SBW BROICH 

• OVH Fietsversieren op Koningsdag evaluatie: Op beide locaties is het evenement 
goed verlopen. Terugkoppeling naar OVH heeft plaatsgevonden. Komende week 
wordt in het kernteam voorgelegd om met Fietsversieren Hoensbroek Breed 
naar de markt wordt getrokken bij de opening van het Oranjefestival. 

• Jeugdvliegerdag op 7 juli: Dit jaar wordt de Jeugdvliegerdg gehouden op het 
terrein van EHC. Op dit terrein zijn alle voorzieningen aanwezig en er hoeft 
vooraf, niets aangevraagd cq opgeruimd te worden. 

• Buurtpreventie bestaand en uitbreiding ( (Jos Castro, Jos Jonker en Richard 
Jager):Buurtpreventie De Dem is nu onderhevig aan een facelift of noem het 
aan een nieuwe impuls. De organisatie wordt opnieuw ingedeeld om de taken 
meer gespreid te hebben. Het lopen door de wijk gaat gewoon door. Ook de 
WhatsApp groep wordt onder nieuw beheer geplaatst. Meer info te verkrijgen bij 
De coördinatoren van de Buurtpreventie. Ook is de gemeente meldingsalp 
uitgebreid met een item “Buurtpreventie”. 

Uitbreiding van Buurtpreventie over de andere buurten binnen ons 
aandachtsgebied, is niet aan de orde. Zo ja an zullen zich toch mensen moeten 
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melden, die dit willen begeleiden, uiteraard met hulp van de bestaande 
buurtpreventies in Hoensbroek. 

• Speeltuin Terveurdt: Is opnieuw geopend onder leiding van drie bestuursleden 
van BROICH, welke voorlopig als interim bestuur fungeren. 

• Asbestsaneringen voorlichting bewoners(Roger Windhagen): De Voorzitter geeft 
een korte toelichting over de op stapel zijnde saneringen in onze buurten. Medio 
augustus doet BROICH assisteren/ faciliteren bij de voorlichting door de 
gemeente in de buurten. 

• EHC bestaat dit jaar 100 jaar. Dit wordt gevierd op 26 en 27 mei. BROICH is 
benaderd voor het ter beschikking stellen van materieel en hulp op zaterdag en 
zondag. Tenten, tafels en banken worden ter beschikking gesteld. Iedereen die 
wil helpen bij de bediening op zaterdag en zondagmiddag svp opgeven bij EHC 
of bij BROICH. 

6. Mededelingen Politie / Handhaving: Het is rustig de afgelopen tijd. Ook het aantal 
meldingen is afgenomen. De plek van de “overlast” is verplaatst door de protesten 
van omwonenden bij de Aldenhof. De jeugd heeft dit uit eigen beweging gedaan. De 
groep is in het algemeen goed aanspreekbaar op enkelen na. De “overlast bestaat 
in principe niet uit het lawaai maar door het grote aantal wat zich nu op het 
Gebrookerplein verblijft. Er wordt een oplossing, samen met de jongeren, 
uitgewerkt op het terrein van het voormalig Broeklandcollege. Bewoners, politie, 
handhaving, Alcander en gemeente werkt hier aan mee.  

7. Mededelingen Alcander: De koffiepot wordt verbouwd en meer openbaar gemaakt 
met de opzet om een breder (jonger) publiek te trekken. Het project Buurtsteun 
(klapperproject) is aangezet in de Slak. Meer informatie volgt. 

8. Mededelingen Centrum Manager / Hartje Hoensbroek: Niet aanwezig 

9. Mededelingen Gemeente: RKVV Heksenberg gaat een fusie aan met EHC. Het 
terrein wordt dab=n optimaler gebruikt. Er wordt wel onderzoek gedaan nar de 
verkeerd cq parkeerdruk in de Dem. Dit wordt herhaald in het najaar. 

10.Mededelingen Woonpunt / De Voorzorg:  
WoonpuntWoonpunt geeft aan dat er met de aanpak in de Slak zorgvuldig wordt 
omgegaan met het sociale aspect in deze wijk en niet alleen fysiek.  In oktober 
zullen de bewoners geïnformeerd worden.  
Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in de wijk gaan gewoon door, totdat 
definitief besloten is wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren.

Op 29 juni komen de commissarissen van Woonpunt voor een rondgang naar 
Hoensbroek dan is vooral aandacht voor de sociale aspecten in de verschillende 
buurten en de rol die de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek en 
Woonpunt hierin hebben.
De geplande woningbouw op het Aldenhofterrein (24 woningen), blijft in beheer 
van Woonpunt. 
De Voorzorg meld dat de 24 woningen tegenover Grevengoed gebouwd gaan 
worden na afronding van het onderzoek om zo energiezuinig mogelijk te bouwen. 

11.Mededelingen zorginstellingen (Stand Bye, Oase Meander Philadelphia):  Aanwezig  
Michelle Devoi namens Stand Bye, geen mededelingen. 

• Sanne Cleiren Stichting Present: Stichting Present is een vrijwilligers organisatie die 
eenmalige klussen kan uitvoeren voor mensen die dat even niet kunnen.  Denk aan 
schilderwerk, de tuin, paadje verlegen enz. Meer info in de folder en op hun website 
https://stichtingpresent.nl/parkstad/  Contactpersoon is Nienke Verkerk https://
stichtingpresent.nl/parkstad/contact/  

12.Mededelingen HBV Groot Hoensbroek: Dhr J Lutke is afgelopen weekend overleden. 

 2

https://stichtingpresent.nl/parkstad/
https://stichtingpresent.nl/parkstad/contact/
https://stichtingpresent.nl/parkstad/contact/


13.Mededelingen door aanwezige bewoners: André Lankhorst geeft nogmaals aan dat 
hij de gelden van het Groenbroek wil onderbrengen bij de Buurtstichting. BROICH 
heeft hier intern over gestemd en heeft met twee stemmen tegen een, besloten dit 
te doen. Komende week wordt dit ook in het kernteam besproken ivm het 
oprichting Stichting Kernteam waar dat ook een onderdeel van kan uitmaken.  Na 
23 mei antwoord aan André: Of dit gaat via fonds kernteam of via BROICH. 

14.Ós Gebrook, inclusief Buurtteam en Kernteam: Geen mededelingen 

15.Schouw en/of bezoek wethouder: Indien nodig wordt de stadsdeelcoördinator 
benaderd 

16.Ridder Hoen Park: Jos Reinders (Brooker) geeft aan dat dit ook deel uit maakt van 
het Gebrookerbos. Er gaat verdere uitbreiding plaatsvinden richting Dierenparkje 
wat ook wordt aangepast.  Er komt een vlindertuin en een hoogstam boomgaard. 
Jammer dat  er is ingebroken en er is geen verzekering. Wellicht kan dit ook vallen 
onder het nieuw op te richten Fonds Kernteam. 

17.Buurtsteun: zie punt 11 en 7 
18.Agendapunten op de valreep: net 

19.Rondvraag:  

Op de website van gebrookerbos.nl staan de datums van de workshops  hoe kom ik 
aan poen en hoe kom ik aan vrijwilligers. Aanmelden kan nog. 

Er worden vragen gesteld over diverse verkeerssituaties in Hoensbroek. Deze zijn 
bekend en hebben de aandacht. 

De wijkagent geeft aan dat zijn initiatief : “De wijkagent on tour”, nu landelijk wordt 
gepromoot. 

Wynand Cuijpers
Stichting Buurtgericht Werken BROICH 

�

+31 (0)6 821 051 01
BMV De Aldenhof 
Mgr. Nolenstraat 29, 6431JL Hoensbroek
Postbus 127, 6430AC Hoensbroek
info@broich.nl
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