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Locatie: Café-zaal ’t Vöske  
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Aanwezigen: Leon Blom, Marc Dresens, Bert Heijnens, Jos Lammers, Jos van Kan, Els van Laar, 

Roger Franssen, Paola Schurgers, Jean Blom, Wiel Beckers, Paul Damen, Gus Quaetflieg, Jean 

Slijpen, Theo van der Wal, Elly Wolfs, Phile Wolfs, Hub Troisfontaine, Mark Huijnen, Huub in de 

Braekt (voorzitter) 

Gasten: Fer Oostwegel (wijkagent) 

Afwezig met kennisgeving: Harrie Cobben, Ralph Kaumanns,  Ilona van der Burgt (BOA Sociaal 

Domein), Niels Dauven, Roos Kerris, Frans Keulen, Bert Hardij,  Marij Verheggen 

 

 

1. Opening 

• Voorzitter opent de vergadering om 19.32u 

 

2. Mededelingen 

• De voorzitter brengt het initiatief ‘We Helpen’ onder de aandacht. Meer info via 

www.wehelpen.nl 

• De voorzitter laat weten de kern Berg en Terblijt te hebben vertegenwoordigd tijdens het 

provinciaal luchtvaartgesprek. Info op https://www.luchtvaartgesprek.nl/  

• Aansluitend op vorige vergadering laat de voorzitter weten dat de directie van vliegveld 

Beek graag samen met een verkeersleider toelichting komt geven over het reilen en 

zeilen op en rondom het vliegveld en de mogelijke overlast die hiervan ervaren kan 

worden. Wordt gepland tijdens openbare vergadering begin 2019. 

 

3. Binnengekomen stukken 

Datum Afzender Type Onderwerp 

24-10-2018 Jean Slijpen e-mail Ideeën Dorpsenquête 
31-10-2018 Gemeente 

Valkenburg / dhr. 
Bergmans 

e-mail Ontwerptekeningen Valkenburgerstraat 

6-11-2018 Niels Dauven e-mail Inbreng AB tijdens behandeling begroting + info 
over Valkenburgerstraat en Bergervliet 

6-11-2018 Rabobank 
Maastricht 

e-mail Eén krachtige Rabobank; fusie met Rabobank 
Westelijke Mijnstreek 

 

4. Notulen en actielijst  

• De notulen dd. 13-09-2018 worden goedgekeurd en aangeboden ter publicatie. 

• De actielijst is bijgewerkt. 

 

5. [ingevoegd] Nieuwe wijkagent stelt zich voor 

• Fer Oostwegel stelt zich voor als wijkagent. Fer vervangt Lyon Lutgens vanwege diens 

(langdurige) afwezigheid. 

http://www.wehelpen.nl/
https://www.luchtvaartgesprek.nl/
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• Fer laat weten ‘warme contacten’ en persoonlijke benadering belangrijk te vinden en is 

voorstander van buurtpreventie (via o.a. de Whatsapp-groepen). 

• Besloten wordt met een rondvraag onder de aanwezigen. 

 

6. Stand van zaken betreffende: 

6.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• De werkgroep ‘uitzichttoren’ is voor het eerst samengekomen en de plannen zijn 

concreter gemaakt. 

• Doel is het realiseren van een uitkijktoren op de Wippertse Heide (tussen de sportvelden 

en Geulhem) zoals deze er tientallen jaren heeft gestaan in de eerste helft van de vorige 

eeuw. Bij voorkeur in de bouwstijl van toen en op dezelfde locatie als destijds. Dit vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt. 

• De werkgroep is in eerste overleg getreden met de gemeente om een aantal 

randvoorwaarden te bespreken. 

 

6.2. Reconstructie Valkenburgerstraat 

• Situatie rondom reconstructie is bekend. Geen nieuwe toevoegingen. 

• De ‘bouwrommel’ bij de sporthal is opgeruimd. 

• Op verzoek van het Kernoverleg heeft de gemeente de definitieve ontwerptekeningen van 

de Valkenburgerstraat verstrekt (actielijst nr. 0918-1). De secretaris laat weten dat de 

tekeningen digitaal ingezien kunnen worden aan het eind van de vergadering. Eventuele 

vragen hierover zullen gebundeld aan de gemeente worden aangeboden (actie). 

 

6.3. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Phile Wolfs laat weten in overleg te gaan met Frans Keulen over eerder uitgevoerde 

vergelijkbare enquêtes. Phile koppelt resultaten terug. 

• Kernoverleg Vilt organiseert een bijeenkomst om bewoners te bevragen hoe ze de 

toekomst zien. Wij kiezen echter voor de enquête als middel omdat mensen hierin –al 

dan niet anoniem- directer hun mening kunnen verwoorden. 

• Jean Slijpen stelt voor een werkgroep in te stellen voor de enquête. Phile zegt toe na de 

eerste voorbereidingen meer mensen te betrekken. 

 

7. Rondvraag 

• Leon Blom laat weten dat er in Vilt al enige tijd overlast is van (hang)jongeren rondom 

gemeenschapshuis Cascade. Leon relateert dit o.a. aan het slechte onderhoud van de 

JOP op de Meesweg. 

• Phile Wolfs haakt in door te stellen dat er reactief beleid gevoerd wordt; alleen als er iets 

gebeurt dan actie door gemeente. Phil vraagt of Kernoverleg dit onder de aandacht kan 

brengen bij de gemeente (actie). 

• Diverse aanwezigen laten weten ontevreden te zijn over het onderhoud van het openbaar 

groen. Zowel door gemeente als provincie (Rijksweg). 

o Het vegen van gevallen bladeren gebeurt onzorgvuldig wanneer er auto’s 

geparkeerd staan. 

o Groenwerkers stoppen om exact 16u, ook al waait alle blad dat men tot dan toe 

bij elkaar geveegd heeft vervolgens weer weg. 
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o Maaiwerk wordt uitgevoerd als (berm)bloemen in bloei staan 

o Rondvliegende stenen bij nieuwe manier van onkruid wieden (met bosmaaier) 

o De voorzitter laat weten dat het groenonderhoud door de gemeente is uitbesteed 

aan een groenaannemer. Het is echter wel zaak dat we de gemeente erop wijzen 

dat zij nog wel altijd verantwoordelijk zijn, ook al voeren zij niet meer uit (actie). 

• Theo van der Wal laat weten dat in de Valkenburgerstraat diverse verkeersborden 

ontbreken of juist verkeerd geplaatst zijn waardoor niet (meer) duidelijk is waar wel en 

niet geparkeerd kan worden. Daarnaast laat de aannemer aan het eind van de dag en in 

het weekend de omleiding- en afsluitingsbebording gewoon staan waardoor mensen 

onnodig omrijden. 

• Elly Wolfs laat weten contact te hebben opgenomen met de provincie n.a.v. het maaien 

van de bermen aan de Rijksweg. Het werk werd door de groenaannemer buitengewoon 

slecht uitgevoerd volgens Elly. De provincie kon helaas niets meer betekenen omdat het 

kwaad al geschied was. 

• Marc Dresens vraagt aandacht voor het verval van het pand tegenover de 

Geulhemmermolen.  

• Roger Franssen licht toe hoe het proces rondom de bouw van de nieuwe KPN-zendmast 

verliep en uit hierover zijn ongenoegen. 

• Hub Troisfontaine laat weten een bloemetje namens het Kernoverleg te hebben laten 

bezorgen bij de voorzitter nadat hij onwel werd tijdens de vergadering. 

 

8. Vaststellen actielijst 

Nr. Actie Uitvoerende Status 

0718-2 Wijkagent Lutgens contacteren over 

paaltjes Geulhemmerberg ter hoogte 

van Frissen. 

Huub in de Braekt Afgehandeld 

0918-1 Verzoek aan bureau 

Kragten/Gemeente om definitieve 

ontwerpen Valkenburgerstraat 

beschikbaar te stellen (incl. datum). 

Mark Huijnen Afgehandeld 

0918-2 Datum prikken eerste bijeenkomst 

werkgroep Uitkijktoren Wippertse 

Heide 

Huub in de Braekt Afgehandeld 

0918-3 Conceptnotulen eerder verspreiden 

dan 1 week voor volgende 

vergadering. 

Mark Huijnen Afgehandeld 

0918-4 Beantwoorden vragen uit 

vergadering rondom presentatie 

Vliegveld Beek en geluidsoverlast. 

Huub in de Braekt Afgehandeld 

1118-1 Inplannen presentatie ‘vliegveld 

Beek’ 

Huub in de Braekt Nieuw 

1118-2 Vragen/opmerkingen rondom 

ontwerp reconstructie 

Valkenburgerstraat aanbieden bij 

gemeente 

Mark Huijnen Nieuw 

1118-3 Gemeente contacteren n.a.v. 

overlast (hang)jongeren Vilt i.c.m. 

JOP en reactief beleid. 

Huub in de Braekt Nieuw 

1118-4 Gemeente contacteren over kwaliteit 

en verantwoordelijkheid 

groenonderhoud 

Huub in de Braekt Nieuw 

 


