
College van burgemeester en wethouders 
Raadhuisstraat 
ELS L 0 O. 

Elsloo, 27 juni 1973. 

Geachte heren, 

Zoals U uit diverse perspublikaties heeft kunnen 
vernemen en wellicht ook uit persoonlijke gesprekken 
met buurtbewoners heeft begrepen, zijn er van de 
zijde van enkele buurtbewoners nogal wat weerstanden 
ontstaan tegen ons jo~gerencentrum. 

De 	 belangrijkste oorzaken die hiertoe geleid hebben 
zijn de geluidsoverlast van muziek, vertrekkende en 
komende bromfietsen etc. 

Het was om die reden dat wij een constructief gesprek 
wilde hemmen, wat op maandag 25 juni j.l. heeft 
plaats gevonden met de heren WilIemaars en Habets namens 
de buurt, de heer Gorissen namens het oudercomité en 
de heren Ideijers, Dohmen, Vrancken en Fredrix namens 
het bestuur. 

Uit dit bijzonder positief gesprek zijn een aantal 
suggesties naar voren gekomen die de situaties 
aanmerkelijk zouden kunnen verbeteren. 

1. 	Het kerkhof zal op de avonden in de weekends afgesloten 
dienen te zijn. Wij willen U 'dan ook zo spoedig 
mogelijk verzoeken dit bij het kerkbestuur te 
bewerkstelligen. 

2. 	De drie grote ramen zullen van een extra glaswand 
worden voorzien. Betreffende uitvoering zal door 
ons geschieden. 

3. 	Het gelUid van de muziek zal binnen redelijke grenzen 
gehouden worden. 
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4. 	 Op korte termijn zal de toegang verbeterd dienen 
te worden, in die zin dat een brede verbinding 
geconstrueerd wordt langs Kap. Bex, zoals reeds 
vaker door Uw college gesuggereerd werd. 

5. 	 Voor onze ingang dient een voorportiek te komen, 
zodat geluidsoverlast door het opengaan van deuren 
vermeden wordt. Realisatie van een dergelijk voor
portiek heeft bovendien nog als voordeel dat de 
opvang van leden beter kan gebeuren, zodat dit de 
rust ten goede komt. 

6. 	Papieren ed. dienen door U als gemeente opgeruimd 
te worden op het kerkplein en aanverwante wegen. 
Bijzonder veel klaohten van buurtbewoners hebben 
namelijk betrekking op dit punt. 

Wij hopen dat U de punten die U het beste kunt realiseren 
ook voor U rekening neemt en de onderdelen die door 
ons worden geschied wilt steunen, ook al heeft dit 
financiele consequenties. Wellicht ziet U aanleiding 
om met ons over dit aktieplan overleg te plegen, tot 
welk gesprek wij gaarne bereid zijn. 

In de overtuiging dat U aan het bevor~deren van een 
stukje leefbaarheid voor onze buurtbewoners Uw steun 
wilt verlenen, tekenen Wij, 

Bestuur Jongerencentr~ UTOPI 
F.Fredrix 

00. 	Hr. Willemars 
Hr. Habets 
Hr. Gorissen. 
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