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Notulen WF overleg, 12 mei 2015  (lokatie: de Buun) 

 
Aanwezig; Mart, Ger, Jan, Jeanny, André, Mark, Ruben, Eliane, Mariet, Ruud, Grad 

Afwezig: Rob 

 

Er is een overleg geweest door Ger, Ruud, Mart en Jeanny met de gemeente over het JOP. 

Conclusie van dit overleg: 

Het nieuwe plan dat gemaakt is door de jeugd voor herplaatsing JOP, is nog niet concreet genoeg. 

Het Jeugdhonk (JOP) is voor alle jeugd…..en moet een veilige plek zijn, dus er mag géén softdrugs en 

alcohol gebruikt gaan worden!! Handhaving is alleen maar mogelijk met “strikte afspraken”. 

Bij overtreding van de regels, die door de jeugd zelf zijn opgesteld, zal het JOP weer verdwijnen. 

Deze afspraken worden door de gemeente ondersteund.  

Het JOP zal ook nog opgeknapt moeten worden. 

 

Om 20.30 sluit Lodi (jeugdwerker) met enkele (5) jongeren aan;  

WF geeft aan hun door, dat hun plan nog scherper moet. JOP moet veilige plek zijn en blijven!! 

1) Gèèn alcohol en geen drugs, 

2) Geen rotzooi, 

3) Geen geluidsoverlast. 
De afspraak wordt, dat het JOP bij het niet nakomen van de afspraken, direct weer zal worden 

weggehaald! 

De initiatiefnemers v.d. jongeren zijn verantwoordelijk EN… het aanspreekpunt.  

 

Alle belanghebbenden worden door de jeugd zelf ingelicht. Daarvoor wordt een bijeenkomst 

georganiseerd door de jeugd zelf. WF wil dit wel ondersteunen en (net als afgevaardigden van de 

gemeente) hierbij aanwezig zijn. 

 

Reactie jongeren; zij begrijpen dat dit de laatste kans is en de verantwoording groot is.  

Dit zou wel moeten kunnen lukken, volgens hun. Ze durven deze verantwoording aan te gaan. 

 

De afspraak wordt gemaakt dat het plan door de jongeren aangescherpt wordt.  

Dit wordt dan weer aan WF teruggekoppeld (via Mark).  

Daarna volgt een overleg met alle belanghebbenden, (incl. de omwonenden), waar deze afspraken 

verder worden toegelicht en besproken. 

De jongeren zullen dit ook gaan organiseren! WF zal aansluiten en ondersteunen.  

De locatie van het JOP ligt nog open en is bespreekbaar.  

We wachten nu de reactie van de jongeren af voor de verdere acties! 

 

Verslag laatste vergadering (stand van zaken, acties) 
Jessica (Waterschap) heeft nog contact gehad met Grad.  

Eind dit jaar zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor de buurtvereniging Well-kom en andere 

belanghebbenden, over de dijkverhogingen en kademuren. 

‘’tel-slang’’ op de Brugweg; nadere details worden nagevraagd bij de ‘’Provincie’’. 
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Ingekomen stukken en/of agenda punten. 
- 

Terugkoppeling sessies, respectievelijk nieuws mbt: 

- Bijeenkomst over websites van de VKKL  

Mark is hier naar toe geweest. Er wordt door andere kleine kernen jaloers gekeken naar de  

bezoekers aantallen op de Wells site. Gemeenschappelijke sites blijken vaak niet goed te voldoen. 

 

Site “wellaandemaas”; Er komt geld binnen via banners. Op 21 mei komt het web-team weer bij elkaar. 

Er zal over een nieuwe vormgeving nagedacht gaan worden.  

Het bezoekersaantal groeit nog steeds. Er staat veel informatie op de site! 

 

- Christoffel (Grad/Ger) 

Er is een geldschieter / initiatiefnemer voor een nieuw te plaatsen Christoffelbeeld in de oude kern van 

Well. Er zal een nieuw plan gemaakt worden met een kunstenaar.  

Het hoeft niet meer te lijken op de “oude“ Christoffel”.  

 

- Wellse Mert  (Eliane);  
Is op 22 augustus. Er is een mail uitgestuurd naar alle verenigingen. Het geft hun een mogelijkheid om 

zich als clubs te promoten. Alleen CV de Maasjoerts heeft gereageerd. De doelstelling is, om de oude 

en nieuw kernen van Well te verbinden via deze markt. Er zijn dus vele meters te overbruggen.  

De respons valt nog tegen. Er worden diverse nieuwe ideeën geopperd waarmee Eliane verder kan. 

 

Activiteiten: 
 Oude Kern Well  Grad   Mariet      

Nog geen reactie vanuit de gemeente over de aanlegsteiger.  

Wandelpad van Eldershof naar nieuwe kern gaat de goede kant op…zou klaar moeten kunnen zijn met 

de avondwandel-4-daagse. OOK onze gemeente werkt hier goed aan mee. Chapeau!!   

Op19 mei, (klankbordgroep) vervolg herinrichting Hoenderstraat. 

  

 Nieuwe kern Well  Rob   Ruud   

- 

   

 Woningbouw   Andre  Ruud   
Er wordt gewerkt aan verschillende tekeningen door verschillende architecten. 

Het ‘’kopersplein’’ is op 27 mei.  

De projectontwikkelaar verzorgt de nodige PR. 

 

 Veiligheid / Algemeen Ger  Jeanny     
Lichtmasten Weideweg en Hoogveldseweg zijn toegezegd, maar nog niet geplaatst. 

 

Er zitten gaten in het N271-wegdek, tussen de rotonde en afslag Weezerweg.  

Dit veroorzaakt rammelende wagens/ geluidsoverlast.  

Zal medio augustus/ september hersteld gaan worden door de Provincie.  
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 Jeugd, Jong Geliëerd Mark  Jeanny 
Casus bekend over problemen in een gezin dat hulp vraagt bij het sociale wijkteam, maar vooralsnog 

niet gekregen heeft.  

 

 

 Toerisme   Mark   Ruud 
Uitkijktoren; subsidieaanvraag is ingediend bij de Rabobank en Prins Bernard Cultuurfonds. 

Er wordt ook nog afspraak gemaakt met het Limburgs landschap. 

 

 Maaspark   Grad  Ruud 

-  

 Ouderen   Jan  Ger         

- 
 Rondvraag 

Mariet kondigt aan te stoppen met WF ivm opleiding die start in september.  

Haar laatste vergadering  zal zijn op14 juli. 

Jeanny meldt zich af voor WF-overleg in juni 

Andre wil een brief sturen naar het hoofdkantoor van de Spar i.v.m. diverse problemen.  

Zal dit oppakken met Ruud 

Eliane vraagt naar haar portefeuille; wil de band met en tussen de ondernemers versterken en ook mbt 

ontwikkelingen op het Knikkerven. 

Mart biedt zijn competenties aan op gebied van zorg… maar ook (zelfs graag) op andere gebieden. 

 
 Sluiting 

 
Algemene aandachtspunten  - Aanstraling kasteel (nieuw onderwerp) 

      - Info punt VVV 
 

Overzicht diverse vergaderingen:    

Mei 19:   Klankbordgroep Hoenderstraat (Grad en Ger) 

Mei 27:      Inspiratiebijeenkomst. (VKKL, gemeenschapshuis Blitterswijck) (Ruud en Mart) 

Mei 27:   Kopersplein, Lammerskamp (in MFC de Buun) 

Juni 9:   Regulier overleg 

Juli 14:  Regulier overleg (bij Mariet thuis) 

 

De acties: 

JOP; Mark is aanspreekpersoon voor de jeugd 

Christoffel; actie Grad en Ger ondersteunen dit plan vanuit WF 

Casus sociale wijkteam jeugd wordt gevolgd door Eliane en gemeld bij Wim Strolenberg 

Steiger; Ruud zal navraag doen bij de gemeente 

Wandelpad; Ruud en Grad vervolgen dit 

Brief Spar; Ruud en André 


