Notulen vergadering Buurnetwerk Oost van 23 maart 2022
Aanwezig: Lies Damen, Marjan Terpstra, Marianne Peters, Agnes Smeets, Wilma Koole,
en Ronald Jansen, wijkmanager Noord.
Afgemeld: Luca Azzarito, Math Houben, .John Hermans ( vakantie) en Claudia Raithel

Opening:

Voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom.
Math Houben heeft zich afgemeld i.v.m. het afscheid van vertrekkende
raadsladen en de nieuw te vormen coalitie
Ronald Jansen is de wijkmanager van Noord en hij stelt zichzelf voor en vertelt
over de plannen om dat wat er nu in het Noorderhuis gerealiseerd is dit ook
naar Oost te gaan doen.

Mededelingen:
-

Website is ver klaar, onze wijk wordt gevraagd foto’s en tekst aan te leveren. Er
wordt verwezen naar de eerder gemaakte folder van de gezamenlijke wijken.
Is er nieuws uit de werkgroep reconstructie Prins Hendriklaan? Er hebben zich heel
wat buurtbewoners opgegeven om hierover mee te denken. Bij Luca wordt navraag
gedaan..

-

Lies en Luca gaan een afspraak maken m.b.t. de straathoeksessies

-

I.p.v. de pannakooi komt een speeltoestel voor kleine kinderen. Het buurtnetwerk
Oost zal hier een financiële bijdrage voor leveren. De contact persoon hiervoor heeft
zich nog niet gemeld.

-

Er moet nog steeds een afspraak gemaakt worden met Ton Schoenmakers over een
nieuwe locatie van het beeld/kunstwerk. De vorige afspraak is niet door gegaan nl.

-

Er is in het kader van Zwerfvuilactie Nederland Schoon weer een actie door John op
touw gezet.

-

Er zijn stukken via de mail gekomen over “Samen aan Zet”. Er zijn geen vragen verder
over.

-

Ieder heeft ook het stuk over de locatie vluchtelingen Oekraïne kunnen lezen, Evt.
verder info volgt nog via de media.

-

Als Buurtnetwerk Oost hebben wij een verzoek gedaan voor de beweegtassen. We
zullen op een later tijdstip gaan kijken wat we daar precies mee willen gaan doen.

-

Er zijn veel vragen over de tegemoetkoming energie. Mw. Ellen Mulleners wordt
hiervoor ter plekke gebeld. Zij geeft aan dat degenen die een uitkering hebben

vanzelf deze tegemoetkomeng ontvangen,. Andere, die denken dan ze onder de
minima vallen kunnen op de site van de ISDBOL een aanvraag hiervoor doen.
-

Er is toekenning van sponsoring geweest voor aanplanting bij de mijnwagen en
verven van de bank bij het Hammerhoes in het kader van NL doet.

-

Met Ronald Jansen wordt de verkeerssituatie in de Broekstraat besproken.

-

Er is een vraag gekomen waar evt. bushaltes zouden moeten komen in onze wijk.
Aangegeven wordt weer terug op de Gregoriuslaan en vlakbij het Mijn en dan een
rechtstreekse verbinding naar Heerlen station.

-

We komen samen overeen dat we de 7e mei met z’n allen wat gaan doen en eten.
Marianne regelt dit verder.

Rondvraag:

-

Sluiting :

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen welthuis.

