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Notulen WF - overleg: 9 juni, 20.00 uur  (lokatie: de Buun) 

   
Aanwezig: Grad, Rob, Eliane, Jan, André, Ger, Ruud, Mark, Mart, Mariet. 
Afwezig Jeanny. 
 

 Verslag laatste vergadering 
- 
 

 Stand van zaken, acties:  
Casus sociaal wijkteam; loopt nu wel. Is opgepakt door het sociaal wijkteam.    
            Er is toegezegd dat over 6 mnd. een update wordt gegeven over de gang van  
            zaken. Er wordt door WF nog gezocht naar vorm communicatie met WMO team. 
Steiger; geen reactie meer gekomen van RWS. 
Brief SPAR; is nog niet gereed. 
Website nieuwe stijl; is in ontwikkeling. 
Christoffel;  Er is afstand genomen van het idee van een ‘’kopie’’ Christoffelbeeld en is bevestigd  
            middels een brief naar de kunstenaar. Er komt nu een ander beeld i/o met de sponsor.             
JOP; nieuw plan is ingediend; Ruud, Mart en Mark hebben het plan besproken met  
            de jeugd. Er wordt nog gevraagd om enkele punten aan te scherpen, waarbij verschillende    
            belanghebbenden nog aangevuld moeten worden. 
            De bal ligt nu bij de jeugd tav deze aanvullingen en de belanghebbenden te  
            Informeren. Ook voor datum voor overleg. WF wil ondersteunen waar dit nodig is. 
Wellse Mert Er komt een avondprogramma waarin Gert-Jan (Buun) en Sjaak OdL) samenwerken.     

Er zijn diverse ideeën omtrent dag- en avondprogramma 
            WF gaat ook op een stand staan om info te geven over WF en mogelijk een sponsoractie voor de     
            uitkijktoren. 
  

 Ingekomen stukken en/of agenda punten. 
- 

 
Activiteiten: 
 Oude Kern Well  Grad   Mariet   

Hoenderstraat; er is een volgende klankbordoverleg geweest. De kastanjebomen verdwijnen, omdat 
deze ziek zijn. Voorstel: klinkerbestrating. Er zal een schets gemaakt worden. Info komt op de site. 
Wandelpad; Er zal binnenkort gestart worden met de aanleg met als doel dit gereed te hebben  op 1 juli 
(de eerste dag van de wandel-4-daagse… …). 
Er wordt nagedacht over PR rondom de opening. Vooraf zal er info op de site geplaatst worden.  
     

 Nieuwe kern Well  Rob   Ruud   
 

- 
 Woningbouw   Andre  Ruud  
Kopersplein;  Is goed bezocht en enthousiast ontvangen. Er zijn 19 mensen in gesprek over een woning. 
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 Veiligheid / Algemeen Ger  Jeanny   

Er is nog geen duidelijkheid  omtrent de lichtmasten en de tel-lus (op de Brugweg).   
  

 Jeugd, Jong Geliëerd Mark  Jeanny  
Voortbestaan van Jong Gelieërd is onzeker geworden, ivm te weinig aanmeldingen. 
  

 Toerisme   Mark   Ruud 
Rob en Andre zijn naar de RABO (coöperatiefonds)avond geweest, waar zij een cheque ter waarde van 
15.000 Euro in ontvangst mochten nemen!!  
Mark heeft dit nieuws doorgegeven aan andere benaderde subsidie-verstrekkers. 
 

 Maaspark   Grad  Ruud      
WF is gevraagd om mee te bemiddelen in de ontwikkelingen rondom het (gebied) Leukermeer.                      
Eerst zal de gemeente dit terugkoppelen naar betreffende partijen. 
 

 Ouderen   Jan  Ger        
Er is een gesprek geweest door Eliane  met Bart v Oort van het sociale wijkteam, mn gericht op de 
wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. De gemeente zou graag zien dat er in Well een 
dagvoorziening voor ouderen wordt opgezet. Dit zou door een lokaal dorpsinitiatief gerealiseerd 
moeten worden. In Leunen is een dergelijk project succesvol.  
Verder verwachten ze een signaleringsfunctie en onze mening over projecten.  
Het is voor ons nog onduidelijk wat de gemeente zelf inzet bij deze lokale ontwikkelingen.  
 
Rondvraag 
Het jaarlijks uitje mag gepland gaan worden!!! 
 

 Sluiting 
 
Overzicht diverse vergaderingen:    
  
Juni 11: Integraal overleg, ‘’wandelpad’’ (locatie: ‘’sacristie Vituskerk’’) 
Juli 1:   Opening wandelpad 
Juli 14: Regulier overleg (locatie: ‘’huize Mariet’’, Grotestraat 39a !!) 
 


