NOTULEN

DEFINITIEF

Openbare vergadering
Donderdag 10-01-2019
Locatie: Café-zaal ’t Vöske
Aanwezigen: Bea Heijnens, Bert Heijnens, C. Lamoun-Stals, Elly Wolfs, Els van Laar, Frans Keulen,
Gus Quaetflieg, Harrie Cobben, Hub Troisfontaine, Ineke Schuit, Jean Slijpen, Jef Schuit, Jos van
Kan, Leo Vriends, Leon Blom, Marij Verheggen, Mark Huijnen, Marlies Haak, Paul Damen, Ralph
Kaumanns, Riny Wiggers, Theo van der Wal, Willy Beckers
Gasten: Bernhard Katerberg (teamleider Openbare Ruimte)
Afwezig met kennisgeving: Huub in de Braekt, Niels Dauven, Jean Blom, Marc Dresens, Roos
Kerris, Jos Lammers, Fer Oostwegel, Paola Schurgers, Phile Wolfs

1. Opening
•

I.v.m. ziekte van de voorzitter, waarvoor hij die een voorspoedig herstel toewenst, opent
vicevoorzitter Mark Huijnen de vergadering en heet daarbij iedereen met de beste wensen
voor 2019 welkom en spreekt daarbij zijn genoegen uit dat de 1e vergadering van het
nieuwe jaar meerdere nieuwe deelnemers aanwezig zijn.

2. Mededelingen
•
•

De voorzitter verzoekt de nieuwe aanwezigen om i.v.m. het ontvangen van de notulen,
hun e-mailadres aan hem door te geven.
Hij deelt mede dat hij de nieuwe vergaderkalender omgaand zal doorsturen.

3. Binnengekomen stukken
•
•
•
•
•
•
•

•

Een verzoek van de wijkagent om hem de naam van de persoon met klachten over de
verkeersveiligheid in Geulhem, ter beschikking te stellen.
Antwoord van de gemeente betreffende de Valkenburgerstraat, waarover dhr. Katerberg
later zal toelichten.
De penningmeester heeft ons vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie v/d gemeente.
Bericht van de gemeente inzake de toekenning van waarderingssubsidie 2019.
Uitnodiging voor de receptie van JCV de Foekepot.
Schrijven van dhr. Schuit over de bomenoverlast aan de Slakweg. Dit wordt lopende deze
verg.in behandeling genomen.
De omstandigheden, met name de overlast, bij het JOB zijn met de gemeente besproken.
De container wordt door de gemeente opgeschoond en het groenonderhoud wordt met
de aannemer besproken.
Voorgaande stukken liggen allen bij de secr. ter inzage.

4. Notulen en actielijst
•

•

De notulen van 8-11-2018 worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd, met de
aanvulling van dhr. Keulen dat de toelichting van het vliegveld Beek en de overige
afspraken door omstandigheden op de rol blijven staan.
De actielijst is bijgewerkt.
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5. Stand van zaken betreffende:
5.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
•
•

Inmiddels heeft over de mogelijkheden overleg met de gemeente plaats gevonden.
Het resultaat hiervan en het overig overleg met derden komt de volgende bijenkomst
a/d orde.

5.2. Reconstructie Valkenburgerstraat
•

•

Dhr. Katerberg geeft duidelijk uiteenzetting over de gang van zaken in het verleden,
het heden en de nabije toekomst, waaruit de toehoorders zich een beeld kunnen
vormen van de gehele situatie. Begin april 2019 wordt over de voortgang van de
gemeenteraad een definitief standpunt verwacht.
Opm. notulist: Gezien dit precaire onderwerp en de daarover ontstane discussie over de
handelwijze en bereikbaarheid van de gemeente, met name dit laatste hetgeen
gedurende de gehele vergadering bij de diverse onderwerpen aan de orde kwam, wordt
hiervan slechts oppervlakkig verslag gedaan.

5.3. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt?
•
•

De oriënterende werkgroep wil in kaart brengen hoe e.e.a. in vorm kan worden gegeven.
Het dient een breed proces te worden waarbij ook ondernemers en jongeren worden
betrokken. Alle hulp daarbij is welkom. Dhr. Bert Heijnens verzoekt om ook de allochtone
inwoners daarbij te betrekken. Daarvoor biedt hij, met zijn echtgenote, aan te willen
helpen.

[ingevoegd agendapunt] Overlast bomen Slakweg
•
•
•

Ingekomen schrijven van dhr. Schuit over de bomenoverlast aan de Slakweg.
Deze geeft namens de betrokkenen te kennen dat recente (op)snoei van de bomen heeft
plaatsgevonden, echter zonder enige informatie c.q. vooroverleg met de betrokkenen.
Het uitgevoerde werk is voor korte termijn mogelijk voldoende, vooruitziend dus niet.

6. Rondvraag
•

•

Dhr. Katerberg;
o 1. De gemeenteraad heeft een structureel budget toegekend voor het per kern
aanstellen van een (ervaren) z.g. wijkkantonnier met verantwoording per kern. Die
opengevallen plaatsen zullen van onderop worden opgevuld met inpassende
medewerkers.
o 2. Vorig jaar is begonnen met de aanbesteding volgens het ENFI concept van o.a. de
groenvoorziening, waarbij bij de aannemer meer verantwoording wordt gelegd.
Voorgaande ging gepaard met ups en downs. Denk o.a. aan het
verdwijnen/verplaatsen van bladkorven. Voor 2019 wordt/is verbetering afgesproken.
Op een vraag uit de vergadering over de plaats van de bladkorf wordt geantwoord dat
dit in de toekomst in het oog wordt gehouden.
o 3. Verder informeert hij naar de rol van het Kernoverleg bij de buurtapps.
Dhr. P. Damen; verzoekt om meer reclame te maken voor het repareerschuurke, mogelijk
door plaatsing op informatieborden bij ondernemers en overige info ruimtes. Uit de
vergadering wordt opgemerkt dat zodoende eenduidige info beter gewaarborgd is.
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7. Vaststellen actielijst
Nr.
1118-1
1118-2

1118-3
1118-4
0119-1
0119-2
0119-3
0119-4
0119-5

Actie
Inplannen presentatie ‘vliegveld
Beek’
Vragen/opmerkingen rondom
ontwerp reconstructie
Valkenburgerstraat aanbieden bij
gemeente
Gemeente contacteren n.a.v.
overlast (hang)jongeren Vilt i.c.m.
JOP en reactief beleid.
Gemeente contacteren over kwaliteit
en verantwoordelijkheid
groenonderhoud
Gemeente contacteren inzake
moeizame communicatie
Gemeente verzoeken om uitdraai
gemelde klachten voor kern Berg.
Bijwerken Facebook-pagina met
nieuwe data 2019
Promoten Repareerschuurke
Promoten Buurtpreventie app-groep
op website/Facebook

Uitvoerende
Huub in de Braekt

Status
On hold

Mark Huijnen

Afgehandeld

Mark Huijnen

Afgehandeld

Huub in de Braekt

Afgehandeld

Mark Huijnen

Nieuw

Mark Huijnen

Nieuw

Mark Huijnen

Nieuw

Mark Huijnen
Mark Huijnen

Nieuw
Nieuw

8. Afsluiting
•

De voorzitter sluit onder dank aan de aanwezigen voor de inbreng en spreekt daarbij de
wens uit dat de volgende vergadering (ouderwets) prettig zal verlopen, en wenst iedereen
wel thuis.

De notulist, Jean.
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