NOTULEN

Ter goedkeuring

Openbare vergadering
Donderdag 8 maart 2018
Locatie: Café-zaal ’t Vöske
Aanwezigen: Harrie Cobben, Maria van der Heijden, J. Lammers, Ed van den Booren, Harry Trimbos,
Harry Derix, Huub van Gastel, Ilona van der Burgt (BOA), Marij Verheggen, Gus Quaetflieg, Léon
Blom, Elly Wolfs, Phile Wolfs, Jean Slijpen, Paola Schurgers, Jean Blom, Niels Dauven, Frans Keulen,
Hub Troisfontaine, Mark Huijnen, Huub in de Braekt (voorzitter)
Afwezig met kennisgeving: Debbie Gerards, Jos van Kan, Els van Laar, Ralph Kaumanss, Bert Hardij,
Roos Kerris, Aschwin Gulikers
Notulist: Mark Huijnen

1. Opening
Om 19.30u opent de voorzitter de vergadering. Huub geeft aan veel nieuwe gezichten te zien
en is blij met de interesse in het werk van het Kernoverleg.
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
 Binnengekomen stukken
o John Creusen – Wilde zwijnen: John Creusen vraagt namens Kernoverleg Vilt
aandacht voor de schade die wilde zwijnen in onze omgeving aanrichten. Onlangs
hebben de zwijnen flink huisgehouden op het voormalige C-Sportveld in Vilt.
Alleen door klachten van schade en overlast te melden bij de provincie kan hier
iets aan gedaan worden. John vraagt klachten te melden via 043-361 7070 of
digitaal via www.limburg.nl onder het kopje ‘milieuklacht’
o Gemeente Valkenburg a/d Geul – Plaatsing bouwbord Valkenburgerstraat: de
gemeente nodigt het bestuur uit voor de feestelijke start en plaatsen bouwbord
voor renovatie Valkenburgerstraat op 13 maart a.s.
 Mededelingen
o Mark Huijnen notuleert vanwege afwezigheid van notulist Aschwin
o Debbie Gerards heeft laten weten per 1-4 a.s. niet meer werkzaam te zijn voor
Sevagram/Fonterhof. Ze zal niet meer aanwezig zijn bij de vergaderingen.
o Ilona van der Burgt stelt zich voor als nieuwe BOA met aandachtgebied ‘sociaal
domein’. Ze zal zich bezighouden met zaken als burenruzies, mensen die verward
zijn en hulp nodig hebben etc. Elke wijk krijgt een BOA die intensief samenwerkt
met de wijkagent. De BOA zal ook taken overnemen van de wijkagent.
o Frans Keulen haakt hierop in een laat weten dat er trainingen gegeven gaan
worden voor alle BOA’s in Valkenburg. Hiervoor zullen een aantal filmpjes
gemaakt worden met praktijksituaties waarvan BOA’s kunnen leren. Frans vraagt
om een 5-tal vrijwilligers om een rol te spelen in de filmpjes. Phile Wolfs, Jean
Slijpen, Harrie Cobben, Hub Troisfontaine en Huub in de Braekt melden zich aan.
3. Notulen van de vorige vergadering dd. 11-1-2018
De notulen worden, na enkele kleine aanpassingen, vastgesteld en ter publicatie aangeboden.
Om onduidelijkheid te voorkomen zullen persoonsnamen vanaf nu voluit geschreven worden
in de notulen.

4. Verslag van lopende zaken:
a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem:
 Het project zit in de afrondende fase. Het nieuwe metselwerk is afgewerkt in
mergelkleur. Wellicht dat de losplaats en het oude kantoortje ook nog zichtbaar gemaakt
gaan worden. Huub houdt contact om de voortgang erin te houden.
 Phile Wolfs vraagt zich af of het Kernoverleg niet wat meer bekendheid moet geven aan
dit project via en PR-actie. Vooralsnog wordt hier geen actiepunt van gemaakt.
b. Infobord Barakkenberg: De keerwand dient opnieuw ingevoegd te worden. Huub vraagt of er
hiervoor vrijwilligers zijn of dat we dit werk beter uit kunnen geven aan een professionele
partij. Besloten wordt en offerte aan te vragen en op basis hiervan te beslissen.
c. Reconstructie Valkenburgerstraat:
 13 maart a.s. zal het bouwbord geplaats worden bij het oude gemeentehuis en is de
officiële start van de werkzaamheden. Plum Infra uit Kerkrade is de uitvoerende partij;
 De duur van de gehele renovatie is, volgens de aanbestedingsdocumenten, geraamd op
230 ‘werkbare werkdagen’ vanaf de start in maart 2018;
 Marij Verheggen maakt zich zorgen over de doorgang van de processie dit jaar. De
voorzitter raad aan hierover eerst contact op te nemen met de uitvoerende partij;
 Leon Blom en Gus Quaetflieg merken op dat de PR voor dit project heel beperkt is, in
tegenstelling tot de renovatieprojecten elders in de gemeente. De voorzitter zal hierover
contact opnemen met de gemeente.
d. D’r Moostuin:
 Het bezoek van de ‘kuusjen’ aan d’r Moostuin heeft 200+ bezoekers opgeleverd;
 Tweede paasdag wordt het ‘moostuin-seizoen’ geopend d.m.v. een speurtocht voor de
hele familie in de groeve van Blom. Iedereen is welkom;
 De subsidieaanvraag voor aanleg blokhut en verbetering paden is lopende;
 Phile Wolfs en Marij Verheggen laten weten sinds kort samen te werken met Aschwin en
Ralph om vorm te geven aan de toekomstige organisatiestructuur van d’r Moostuin.
Daarnaast maakt men plannen om de continuïteit te waarborgen en is er contact met de
gemeente over de mogelijke inzet van langdurig werkelozen.
e. Werking gemeentelijke apps:
 Mark Huijnen brengt de diverse (gemeentelijke) apps onder de aandacht. Deze brengen
veel gemak rondom afval & milieu, het doen van meldingen bij de gemeente en
buurtpreventie;
 De vergadering geeft aan dat er behoefte is aan verdere toelichting van de apps.
Besloten wordt hiervoor tijd in te ruimen tijdens aanstaande vergadering;
 Niels Dauven tipt de app ‘HartVeilig’ die een melding geeft als er iemand in jouw buurt
een hartstilstand krijgt en hulp nodig heeft.
f. Buurtactiviteiten & veilige straten:
 Inwoners van de Blokbrekerstraat (die vaak als sluiproute gebruikt wordt) vragen om
meer veiligheid voor spelende kinderen;
 Bij de gemeente is (in eerste instantie) een aanvraag gedaan voor een aantal
zogenaamde gele ‘Victor-mannetjes’ die langs de straat gezet kunnen worden.
 Frans Keulen geeft aan dat de gemeente hierin wil meewerken maar de bewoners de
mannetjes zelf moeten buiten zetten en binnenhalen op woensdagmiddag en zaterdag.
g. Algemene groenvoorzieningen:
 De voorzitter laat weten een actiepunt te willen maken van een fraaie groenvoorziening
in de gemeentelijke bloembakken. Vorig jaar waren de bloemen op en kreeg Berg enkel
een paar bakken met oude beplanting uit Valkenburg Centrum.
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5. Kascontrole 2017
 Leon Blom en Jean Slijpen zullen de kascontrole uitvoeren voor volgende vergadering en
maken hiertoe een afspraak met de penningmeester.
 Jean vervangt Gus Quaetflieg die al 2 jaar in de controlecommissie zat.
6. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) & rondvraag
 Harry Trimbos: dankt Huub en Kernoverleg voor de samenwerking en de samen
gerealiseerde resultaten
 Harrie Cobben: achter het oud huis van de burgemeester > borden voetpad zijn weg
o Frans Keulen: politiek heeft borden gesaneerd die overbodig waren.
o Voorzitter: bord is niet terecht weggehaald > navragen
 Leon Blom: Heeft navraag gedaan bij gemeente. Geulhemmerweg is gemeentelijke weg
(benaming secundaire/tertiaire weg bestaat niet meer). Er mag hier daarom gewoon
geparkeerd worden langs de weg. Jean Slijpen laat weten dat het zijns inziens algemeen
belang betreft om dit te verbieden in het kader van de veiligheid. Jean krijgt hierin geen
duidelijke bijval vanuit de vergadering. De voorzitter adviseert om toch eerst zelf met de
gemeente contact hierover op te nemen. Als dit geen effect heeft dan in de volgende
vergadering oppakken.
7. Vaststellen actielijst
 Contact opnemen met gemeente om te vragen voor meer aandacht in de media voor de
start van de reconstructie van de Valkenburgerstraat.
 Contact opnemen met gemeente inzake groenvoorziening
 Navraag doen bij gemeente over het (onterecht) verwijderen van het verkeersbord bij het
voetpad tussen de Valkenburgerstraat en de Rijksweg.
 Offerte laten maken voor het laten invoegen van de keerwand aan de Barakkenberg.
8. Sluiting
 Volgende vergadering: donderdag 17 mei
 Volgende repareerschuurke: 14 april (12 mei gaat, ondanks Amstel Gold Race, ook gewoon
door)
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