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Verslag bestuursvergadering 23 oktoner 2018 

Aanwezig: Riny, Nettie, Arno, Fred en Tineke 

Afwezig:  Marcel Deenen, Marty Arts en Ingrid van Cleef 

 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom 

2. Ingekomen- uitgaande stukken en mededelingen 

- Alle relevante stukken zijn doorgestuurd 

- Informatie m.b.t. de tent kermis. Er is een overleg geweest tussen gemeente (H. Gillissen 

en P. Driessen), buurt (Irene en Jack Michiels) en Wijkraad (Riny en Tineke). Hierop is de 

plaatsing van de tent tijdens de carnaval op het terrein van de Dr. Poelsschool 

besproken. Dit ging met name over de manier waarop de aanvraag en 

vergunningverlening  door de gemeente  was verlopen. Gemeente gaf toe dat hier 

fouten waren gemaakt en men ging kijken of in de toekomst dit voorkomen kon worden.  

- Afsluiten van het centrum bij evenementen. Dit is een behoorlijke belasting voor de 

bewoners aan o.a. de Raadhuisstraat. Vraag wat we hier mee kunnen, bij Ingrid 

neerleggen.  

- Kempweg 

- Paaltje Deken Thielenstraat niet fijn dat er op de individuele burger ter nauwernood  

gereageerd wordt. 

- Mart Gaal is eigenlijk nog steeds verantwoordelijk  voor  IGOR problemen, maar we 

horen niet zoveel meer van Mart. Tineke vraagt hem om bij de volgende vergadering 

aanwezig te zijn.  

3. Verslag  18 september 

De naam van Nettie moet worden aangepast het is ‘Baartman’.  

Benevens bovenstaande opmerking wordt het verslag vastgesteld. 

4. Financiën 

Er zijn geen noemenswaardige financiële acties geweest. De rekening van de inloopochtend 

is betaald aan het museum. 

- Tineke zal Ingrid vragen over een bijdrage van het Wijkteam aan de koffieochtend 

- Arno neemt contact op met iemand van Wonen Limburg i.v.m. de toegezegde € 350,00. 

- Arno gaat ook mensen vragen voor de kascommissie. Tijdens de afgelopen 

jaarvergadering is verzuimd de nieuwe kascommissie vast te stellen. 

5. Bestuurlijke zaken 

- Takenoverzicht 

Het overzicht van de taken wordt aangepast en toegevoegd aan dit verslag. 

n.b.: Ingrid vagen naar de relevantie van onze aanwezigheid bij de diverse 

overlegsituaties zoals Centrumoverleg en Horecaoverleg mogelijk zijn de 

verslagen van deze bijeenkomsten voldoende voor ons. 
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- Tineke meldt Nettie aan bij de K.v.K. 

- Tineke neemt contact op met Mart i.v.m. IBOR en nodigt hem uit voor de volgende 

vergadering. 

6. Evaluatie Kermis 

Het was een drukbezochte bijeenkomst waarbij alle partijen hun mening gaven. Wij hebben 

de volgende punten naar voren gebracht: 

- Tent bij de Dr. Poelsschool (zie ook punt 2) 

- Kroegentocht met de vraag of deze mogelijk wat later zou kunnen plaatsvinden b.v. 

vanaf 15.00 uur of 15.30 uur 

Prikkelarme uren, met de vraag deze naar courante uren te zetten. Tijdens deze kermis 

waren het de heetste uren van de dag waarop toch al niemand naar de kermis kwam 

Alle partijen hadden wel iets te zeggen over de tent op het terrein van de Dr. Poelsschool. 

7. Inloopochtend evaluatie 

- Goed bezocht.  

- Probleem is wel het geluid. Dit wordt door meerdere mensen als hinderlijk ervaren. 

- Er zal in de toekomst tijdens de inloop een half uur gereserveerd worden voor een 

presentatie of een verhaal . Komende donderdag wordt dit ingevuld door Koos Swinkels 

die ons iets over de Burggraaf vertelt. 

- Afspraak m.b.t. de PR. Nettie levert de informatie aan aan Tineke zij stuurt deze naar de 

lokale bladen en de omroep. 

- De 25e wordt gevraagd of het zin heeft om in december een inloop te organiseren i.v.m. 

de drukte. (Nettie en Tineke) 

- Tineke zorgt voor een fles wijn voor de spreker. 

8. Rondvraag en sluiting 

- Het eindejaarsdineetje voor het bestuur wordt gepland op 16 december om 18.00 uur bij 

TOF 

- In afwijking van de normale vergaderdatum, wordt de volgende vergadering gepland op  

4 december 20.00 uur bij Riny. (Tineke nodigt Mart Gaal uit) 

De voorzitter sluit de vergadering, om 09.45 uur 


