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1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen  

Aanwezig: Arno, Fred, Nettie, Marty, Riny en Tineke 

2. Mededelingen 

Geen mededelingen 

3. Ingekomen en uitgaande post; iedereen heeft alle mails gehad 

- Bijeenkomst i.v.m. koningsdag donderdag 11 april 16.00 uur 

We sturen een afvaardiging (Riny) 

4. Financiën 

- Aanvraag leefbaarheidsfonds Riny 

Er is een onderzoek verricht naar de coffeeshops in de Vergeten Driehoek. Dit 

onderzoek is besproken en  i.v.m. hiermee is er een  bijeenkomst van de 

klankbordgroep Vergeten Driehoek georganiseerd op 27 maart, voorafgaand aan de 

bespreking bij de gemeente. De vraag is of men bijeen kan komen bij Riny en kan 

men en beroep doen op vergoeding uit het leefbaarheidsfonds van de Wijkraad.  

De vergadering gaat accoord. Een factuur is voldoende Riny kan deze indienen. 

Er wordt afgesproken dat het rapport/onderzoek wordt opgevraagd en aan de leden 

van de Wijkraad wordt verzonden zodat zij dit kunnen bekijken en eventueel Riny 

nog kunnen voeden als vertegenwoordiger van de wijk. 

Marty vraagt het rapport op bij de gemeente (Monique Janssen)  

- Jaarverslag 

Tineke voegt de financiële gegevens die Arno aangeleverd heeft toe aan de 

informatie van Annie Timmermans en stuurt het geheel als jaarverslag naar de 

gemeente 

5. Inloopochtend  

- Financierings mogelijkheden 

Komende donderdag is Har Timmermans uitgenodigd om iets te vertellen over 

praatjes aan de voordeur, waar het Centrum de laatste tijd last van heeft. 

De toeloop is behoorlijk toegenomen, waarschijnlijk door het flyeren. De vraag is hoe 

we nu met de kosten van de koffie omgaan. 

• Gemeente 

De gemeente kan eventueel bijspringen 

• Wonen Limburg 



Het is niet meer de taakstelling van de overheid, maar we gaan toch proberen of 

er Wonen Limburg verder mee wilt delen in de kosten. Zij hebben reeds € 300,00 

toegezegd.  Tineke vraagt dit aan Wonen Limburg. Tevens zal zij ook vragen naar 

het  inkoopnummer  

• Leefbaarheidsfonds Wijkraad 

In principe kan de koffie betaald worden uit het leefbaarheidsfonds. 
6. Klankbordgroep Vergeten Driehoek 

Is behandeld onder punt 4 

7. WRO 

Riny en Nettie gaan hier naar toe op 26 maart. 

8. Verkoop De Reden 

Is nog niet duidelijk of  De Reden verkocht gaat worden aan de Rooyse Wissel. Wij gaan 

onze zorgen uitspreken over de eventueel aankoop van De Reden. Met de coffeeshops, 

een twee gokhallen is het o.i. geen optie om hier een gelegenheid te creëren waar 

mensen met problemen moeten vertoeven.  Tineke schrijft een brief naar B & W om 

hiervoor aandacht te vragen. 

9. Inventarisatie overleg situaties 

Tineke gaat Willy Sassen benaderen om hem uit te nodigen eens naar de vergadering van 

de Wijkraad te komen. Martin Alards wordt uitgenodigd (Tineke) i.v.m. IBOR.  

10. Afsluiting Centrum herziening 

Naar aanleiding van de vraag van de gemeente over de afsluiting van het Centrum, 

beslist de vergadering dat: 

- De afsluiting moet blijven 

- Consequenter zijn in afsluiting. 

- Verplaatsen paaltjes naar de Henseniusstraat om de Vergeten Driehoek te ontlasten 

- Pasjes zo mogelijk te koppelen aan bepaalde in- en uitrijroutes.  

Tineke beantwoord t deze mail. 

11. Rondvraag en sluiting 

Tineke informeert de vergadering m.b.t. de Aldi en de perikelen in de buurt. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering om 09.30 

uur. 
 

 

 

 
 


