
NOTULEN 
 
Openbare vergadering 
Donderdag 11 januari 2018 
Locatie: Café-zaal ’t Vöske 

 

Definitief 
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Aanwezigen: Harie Cobben, Lyon Lutgens (wijkagent), Harry Derix, Jos van Kan, Els van Laar, Huub 

van Gastel, Marij Verheggen, Ralph Kaumanns, Gus Quaetflieg, Léon Blom, Elly Wolfs, Phile Wolfs, 

Jean Slijpen, Frans Keulen, Paola Schurgers, Roos Kerris, Jean Blom, Mark Huijnen, Aschwin Gulikers, 

Hub Troisfontaine, Huub in de Braekt (voorzitter) 

Afwezig met kennisgeving: Ton Hooimeijer en Debbie Gerards 

Notulist: Aschwin Gulikers 

 

1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur met de beste wensen voor 2018. 

2. Er zijn geen vermeldenswaardige binnengekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 9-11-2017 worden goedgekeurd. 

4. Verslag van lopende zaken: 

a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem: Stabilisatie is helemaal in orde, bos is gekapt en er is nog de 
wens om er een dak boven te maken ter verduurzaming. Er stond een mooi stuk over in de krant.  

b. Infobord bij Barakkenberg: Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd. Kapvergunning is 

er wel en het kappen wordt volgende week uitgevoerd van keerwand tot kiezelbaan.  

c. Reconstructie Valkenburgerstraat: Geen nieuws hierover. Het ligt er wel onveilig bij. De voorzitter 

gaat vragen daar iets aan te doen. 

d. Nieuws van d’r Moostuin: er wordt druk aan gewerkt om dit jaar paden en een blokhut voor 

elkaar te krijgen dit jaar. Er komt dit jaar een kippenren en een tunnelkas bij in de tuin en er 

worden activiteiten voor het dorp georganiseerd. Er komen enkele tips uit de vergadering: 

Samenwerken met Podium24 en met verstandelijk beperkten 

Voorbeeld van de zorgboerderij in Arensgenhout. 

Verder de vraag hoe de continuïteit wordt gewaarborgd: hier wordt aan gewerkt door o.a. een 

team met meer vrijwilligers op te zetten en bestuurlijk systeem op te zetten. Phile Wolfs en Mary 

Verheggen gaan hiermee helpen. 

e. Bijeenkomst Dubbel Duurzaam: georganiseerd door Kernoverleg Berg en Terblijt. Mooie 
bijeenkomst met een goed en duidelijk verhaal. De bijbehorende folder is bij de voorzitter te 
verkrijgen. 

f. Parkeerplaatsen Kleine Heideweg: het project is uitgevoerd. Er zijn geen openstaande punten 
meer. 

 
5. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) & rondvraag 

- Huub in de Braekt beschikt over leuke documentatie over de Barakkenberg, om te gebruiken op 
het infobord 

- Aschwin Gulikers stelt de vraag of er interesse is in een jongerenafdeling van het Kernoverleg. 
Hier is geen interesse in volgens de vergadering, omdat zij andere interesses en 
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communicatiemiddelen hebben. Aschwin kan eventueel eens onderzoeken buiten de vergadering 
of er interesse is. De jeugd kan sowieso met hun ideeën terecht bij het Kernoverleg of bij Frans 
Keulen. 

- Phile Wolfs is naar de bijeenkomst over speeldorpen geweest n.a.v. een uitnodiging, maar daar 
was geen opkomst en geen informatie. 

- Harrie Cobben maakt wederom een opmerking over de parkeerplaats bij de Griek en over het 
fietspad aan de Rijksweg en de oversteekplaats bij d’r Moostuin. Dit is al eerder ter sprake 
geweest, hierover gaat het bestuur niet meer in herhaling vallen. 

- Lyon Lutgens (wijkagent) biedt zijn excuses aan als zijn gedrag bij zijn eerste kennismaking tijdens 
een eerdere vergadering als storend is ervaren. De vergadering waardeert zijn houding in deze en 
zijn aanwezigheid. 

- Huub van Gastel vraagt zich af waarom de Schansweg geen éénrichtingsweg is. De meningen zijn 
hierover verdeeld waardoor er besloten wordt hier geen actiepunt van te maken. 

- Aan het niet uitziende Bergervliet-terrein is blijkbaar niets te doen. 
- Er zijn geen klachten bekend over enig vuurwerk tijdens de jaarwisseling rondom Fonterhof. 
- De weg tussen Houthem en Meerssen is slecht. Dit is een provinciale aangelegenheid waarover 

inwoners zelf bij de provincie terecht kunnen. 
- 14 april tijdens het AGR (Amstel Gold Race) weekend is het repareerschuurke gewoon geopend. 

Leon meldt zich alvast af hiervoor. 
- Leon Blom merkt op dat er veel verkeersdrempels in onze kern zijn en vindt de drempel aan de 

Blokbrekerstraat eigenlijk te hoog. 
- Jean Slijpen maakt zich wederom zorgen over de verkeersveiligheid aan de Geulhemerweg, 

doordat aan de rechterkant (bergafwaarts) auto’s geparkeerd staan langs de kant van de weg. Hij 
kan zich hiervoor melden bij de gemeente, bij mevr. Lakwijk.  

- Dringend advies van het bestuur: meldt bovenstaande problemen eerst bij de gemeente via 
telefoon of de “mijnGemeente” app. Als zaken via die weg niet worden opgepakt, dan pas melden 
bij het Kernoverleg. Deze app is in de plaats gekomen van de Buiten Beter app. 

- Op 30 januari is er een bijeenkomst over de resultaten van het vrijwilligers onderzoek in ’t 
Geboew in Schin op Geul. Leon Blom, Hub Troisfontaine, Huub in de Braekt en Gus Quaetflieg 
gaan hier naartoe namens ons Kernoverleg. 

 
6. Vaststellen actielijst 
- De voorzitter gaat vragen om iets tegen de onveilige situatie bij de werkzaamheden aan de 

Valkenburgerstraat te doen. 
 
7. Sluiting 

Volgende vergadering: donderdag 8 maart 2018 
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