NOTULEN

Goedgekeurd

Openbare vergadering
Donderdag 12 juli 2018
Locatie: Café-zaal ’t Vöske
Aanwezigen: Frans Keulen, Harrie Cobben, Jos van Kan, Els van Laar, Klaas Spoelstra, Ton
Peeters, Leon Blom, Jos Lammers, Victor in de Braekt, Armand Houben, Willy Beckers, Roos
Kerris, Paola Schurgers, Th. van der Wal, Jean Blom, Marij Verheggen, Phile Wolfs, Elly Wolfs, Hub
Troisfontaine, Mark Huijnen, Huub in de Braekt (voorzitter)
Afwezig met kennisgeving: Ilona van der Burgt, Paul Damen, Aschwin Gulikers, Bert Hardij, Ralph
Kaumanns, Lyon Lutgens, Gus Quaetflieg, Jean Slijpen
Notulist: Mark Huijnen

1. Opening


Voorzitter opent de vergadering om 19.31u

2. Mededelingen


Aschwin Gulikers is afgetreden als secretaris per 3-7-2018. De voorzitter dankt Aschwin
voor zijn inspanningen. Mark Huijnen neemt de functie van secretaris over, naast het
vicevoorzitterschap.

3. Binnengekomen stukken


Geen

4. Notulen en actielijst



De notulen dd. 17-05-2018 worden na een kleine wijziging goedgekeurd.
o Punt 6.1 Huub in de Braekt toegevoegd.
De actielijst is bijgewerkt

5. Stand van zaken betreffende:
5.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide



Jean Blom geeft uitleg over mogelijkheden en tips waarmee we rekening moeten houden.
Eerste stap is om meer concreet te maken hoe e.e.a. eruit zou moeten gaan zien, incl.
afmetingen e.d.

5.2. Project: Informatiebord Barakkenberg



Afrondende fase: het bord is geplaatst.
Het ontwerp van het informatiepaneel is klaar en wordt binnen enkele weken
aangebracht in de houder. Een voorproefje wordt getoond.

.

5.3. Reconstructie Valkenburgerstraat









De voorzitter maakt notitie van lopende zaken om te bespreken met gemeente. Duidelijk
is dat de reconstructie niet soepel verloopt.
Diverse aanwezigen beklagen zich over de beperkte voortgang van de werkzaamheden,
de slechte/ontbrekende communicatie door de gemeente en beroerde coördinatie van de
werkzaamheden (diverse plekken zijn al meer dan 5x opgebroken).
Specifiek wordt genoemd:
o Slechte staat stoepen waardoor o.a. rollatorgebruikers op staat lopen;
o Diverse kuilen en spleten in weg die gevaarlijk zijn voor fietsers. Wanneer voor
winter niet opgelost zorgt een dergelijk ondergrond voor nog meer problemen.
Ton Peeters: bewoners er op attent maken dat er beroep mogelijk is wanneer aanvraag
nieuwe parkeerplaatsen gedaan wordt door gemeente. De voorzitter laat weten dat het
Kernoverleg t.z.t. deze mogelijkheid onder de aandacht zal brengen.
De voorzitter laat tot slot weten dat er momenteel geen communicatie/voorlichting
(bewonersbrieven) plaatsvindt door de ontstane situatie tussen gemeente en aannemer.

5.4. Verslag dorpsrondgang dhr. Schrijen & dhr. Bongarts


Is niet doorgegaan vanwege persoonlijke omstandigheden dhr. Bongarts.
Wordt later opnieuw ingepland.

6. Vertoning “Instructiefilm BOA’s” (met bekende figuranten)
7. Rondvraag







Elly Wolfs: Tijdens Wandelvierdaagse afgelopen jaren op Geulhemmerberg geen
parkeerverbod waardoor auto’s parkeren voor uitrit. Voorzitter: parkeerverbod is
aangevraagd.
Jos Lammers: ziet graag dat 1 v/d 2 paaltjes boven aan de Geulhemmerberg ook
verwijderd wordt vanwege de gevaarlijke situatie met fietsers. Dit punt is al vaker gemeld
> voorzitter meldt dit nogmaals bij de wijkagent.
Ton Peeters: vraagt of de ontwerptekeningen van de Valkenburgerstraat ter inzage liggen
> elke donderdag inloop oud gemeentehuis.
Victor in de Braekt: laat weten dat het al tijden een puinhoop is bij sporthal als gevolg van
opslag materialen voor de reconstructie Valkenburgerstraat. Goed nieuws: er zijn 2 egels
geboren in de (puin)hoop.

8. Vaststellen actielijst
Nr.
0718-1
0718-2

Actie
Maken notitie inzake lopende zaken
reconstructie Valkenburgerstraat
Wijkagent Lutgens contacteren over
paaltjes Geulhemmerberg ter hoogte
van Frissen.

Uitvoerende
Huub in de Braekt

Status
Nieuw

Huub in de Braekt

Nieuw

9. Afsluiting


De vergadering wordt gesloten om 20.51u.
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