NOTULEN

Goedgekeurd

Openbare vergadering
Donderdag 17 mei 2018
Locatie: Café-zaal ’t Vöske
Aanwezigen: Harrie Cobben, Paul Damen, Curry Fulmer, Klaas Spoelstra, J. Lammers, Lyon
Lutgens (wijkagent), Ralph Kaumanns, Jos van Kan, Els van Laar, Gus Quaetflieg, Léon Blom, Elly
Wolfs, Phile Wolfs, Jean Slijpen, Hub Schoenmakers, Frans Keulen, Hub Troisfontaine, Mark
Huijnen, Huub in de Braekt (voorzitter)
Afwezig met kennisgeving: Roos Kerris, Paola Schurgers, Marij Verheggen, Niels Dauven, Aschwin
Gulikers
Notulist: Mark Huijnen

1. Opening


Voorzitter opent de vergadering om 19.31u

2. Mededelingen


Aschwin Gulikers is verhinderd, Mark Huijnen notuleert

3. Binnengekomen stukken




Els Diederen: Vraag of Kernoverleg meer informatie heeft over gemeentelijk bakhuis dat
rond 1840 in Berg gestaan zou hebben.
Gemeente Valkenburg a/d Geul: uitnodiging verenigingsavond Polfermolen 30 mei 2018
VIA Limburg: Aanbod artikel te schrijven over nieuw project ‘Uitkijktoren Wippertse Heide’

4. Notulen en actielijst



De notulen dd. 08-03-2018 worden zonder wijziging goedgekeurd
De actielijst is bijgewerkt

5. Politiezaken (ingevoegd agendapunt n.a.v. aanwezigheid wijkagent)





Leon Blom vraagt duidelijkheid over situatie terplekke Geulvallei/Adelante. Stopbord is
weg. Lyon gaat langs om situatie ter plekke te bekijken.
Paul Damen heeft diverse zaken gemeld bij gemeente maar zaken worden niet opgepakt
volgens Paul. Betreft o.a. hardrijden en vuilstort Kuitenbergwerg/Schansweg
o Lyon kan hier helaas alleen iets mee als er een getuige is van de stort.
Ralph Kaumanss, laat weten dat bij werkzaamheden Valkenburgerstraat geregeld zonder
enige communicatie wegafsluitingen worden gedaan. Geen omleidingsroutes
aangegeven. Bereikbaarheid voorzieningen/hulpdiensten daardoor slecht.
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6. Stand van zaken betreffende:
6.1. [NIEUW] Project: Uitzichttoren Wippertse Heide




Voorzitter Huub licht toe:
o Project zit in opstartfase. Het doel is om een uitzichttoren te plaatsen op de
Wippertse Heide, naar voorbeeld van de uitzichttoren die hier vroeger ook gestaan
heeft. Wel in eigentijdse uitvoering met evt. verwijzingen naar het verleden.
o Diverse ideeën over constructie toren, locatie etc. moeten worden uitgewerkt.
Een werkgroep wordt samengesteld. Phile Wolfs, Leon Blom, Mark Huijnen, Hub
Troisfontaine en Huub in de Braekt melden zicht aan.

6.2. Project: Informatiebord Barakkenberg


De voorzitter laat weten dat:
o Alle hout op de locatie is afgevoerd;
o De offerte voor het laten uitvoeren van het voeg- en herstelwerk aan de keerwand
is geaccepteerd en de opdracht uitgevoerd zal worden vanaf volgende week;
o Het informatiebord in bestelling is.

6.3. Reconstructie Valkenburgerstraat


Diverse leden uiten ongenoegen over de manier waarop de huidige (graaf)
werkzaamheden worden uitgevoerd. De voorzitter zal contact opnemen met de gemeente
en tipt dat men met vragen elke donderdag om 17u terecht kan in oud gemeentehuis.

6.4. D’r Moostuin



De voorzitter laat weten dat de gezamenlijke Kernoverleggen goedkeuring hebben
gegeven aan het subsidieverzoek voor het padenplan in D’r Moostuin;
Phile Wolfs laat weten dat opties voor toekomstige organisatiestructuur zijn besproken
met een notaris. Daarnaast is via de gemeente het selectieproces gestart om een
langdurige werkeloze aan het werk te krijgen in de tuin.

6.5. Werking gemeentelijke apps (mijnGemeente app, milieu app)


Mark Huijnen geeft toelichting en deelt flyer uit met uitleg over de mijnGemeente app en
de milieu app.

6.6. Buurtactiviteiten Blokbrekerstraat




De voorzitter laat weten dat de Victor-mannetjes zijn uitgereikt aan de bewoners
Diverse leden geven aan de mannetjes tot nu toe niet gezien te hebben
o Mark Huijnen zal navraag doen bij bewoners Blokbrekerstraat
Lyon Lutgens: kinderen mogen eigenlijk alleen op stoep spelen, goed om Victors te
plaatsen om awareness te creëren.

7. Kascontrole 2017


De controleurs Jean Slijpen en Leon Blom verlenen decharge aan de penningmeester.

8. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Mark Huijnen licht de impact van de nieuwe privacywet (AVG) toe. Ook het Kernoverleg
dient als vereniging hieraan te voldoen. Leden wordt gevraagd toestemming te geven voor
het gebruik van hun persoonsgegevens.
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9. Rondvraag




Paul Damen: heeft diverse opmerkingen over het wel of juist niet maaien van openbaar
groen, kapotte putten, scheven stoepen, ontbreken van komborden. Voorzitter vraagt
Paul e.e.a. op papier te zetten.
Mark Huijnen: laat weten dat als men graag iets op de agenda wil zetten voor een
volgende vergadering dit gemaild kan worden aan info@kernoverleg-bergenterblijt.nl.
Minimaal 2 weken voor de betreffende vergadering.

10. Hub Schoenmakers neemt afscheid





Hub vertelt over hoe hij van wijkagent uiteindelijk wethouder in Beek werd en hoe hij nu
werkt aan uitdagingen als duurzame energievoorziening en de ontwikkeling van het
vliegveld in Beek.
Hub tipt het Kernoverleg over o.a. mogelijkheden voor zonneweides en/of een
energiecorporatie
Na enige opmerkingen over overlast van vliegtuigen boven Berg en Terblijt stelt Hub voor
de vliegvelddirectie uit te nodigen voor een presentatie. De voorzitter zal dit oppakken.

11. Vaststellen actielijst
Nr.
0518-1
0518-2
0518-3
0518-4

Actie
Contact opnemen bewoners
Blokbrekerstraat over gebruik Victor
mannetjes
Terugkoppelen geldende
verkeerssituatie Adelante/Houthem
Contact opnemen gemeente inzake
onveilige situatie/slechte
communicatie Valkenburgerstraat
Organiseren presentatie door
directie MAA Airport

Uitvoerende
Mark Huijnen

Status
Nieuw

Lyon Lutgens

Nieuw

Huub in de Braekt

Nieuw

Frans Keulen

Nieuw

12. Afsluiting


De vergadering wordt gesloten om 21.42u
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