
 

 

 

 

 

Notulen openbare vergadering 

Datum en tijd: donderdag 11 mei 2017 om 19.30 uur 

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt 

 

Aanwezig: J. Lammers, Jos van Kan, Els van Laar, Marlies Haak, Harry Cobben, Hub Troisfontaine, Mark 

Huijnen, Huub in de Braekt, Aschwin Gulikers, Marij Verheggen, Frans Keulen, Jean Slijpen, Gus Quadflieg, 

Paola Schurgers, Roos Kerris, Ton Peeters, Jean Blom, Ralph Kaumanss, Willy Beckers, Lyon Lutgens 

Afgemeld: Phil en Elly Wolfs, Niels Dauven 

 

1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur 

 

De (tijdelijke) nieuwe wijkagent wordt voorgesteld: Lyon Lutgens. Contactgegevens zijn niet openbaar, doch 

bekend bij de voorzitter. De politie, alsmede de wijkagent is  bereikbaar via de bekende landelijke 

nummers. 

 

2. Er zijn geen binnengekomen stukken 

 

3. Notulen van de vorige vergadering d.d. 12-01-2017: na aanpassing van schrijffout  goedgekeurd 

 

Agendapunt 7 wordt naar voren gehaald op verzoek van dhr. Lutgens. 

De resultaten van een veiligheidsenquête die is gehouden in Berg en Terblijt worden medegedeeld. De top 3 

van veiligheidsproblemen in Berg en Terblijt is 

hard rijden, geluidsoverlast van verkeer en hondenpoep. In Berg en Terblijt beoordelen de burgers zelf, 

volgens de enquête, de veiligheid  met een ruime 7. 

Wijkagent vult aan dat als er specifieke plekken zijn waar bovenstaande zaken herhaaldelijk van toepassing 

zijn, dan kan er wellicht iets aan worden gedaan. 

De resultaten van de enquête worden verzameld door Stephanie Stassen (gemeente) en worden nog met de 

politie besproken. De vergadering wordt gevraagd wat men vindt van de resultaten, waaruit de opmerking 

van Els van Laar komt dat geluidshinder en vermeend gevaar van overvliegend vliegverkeer ook een 

veiligheidsprobleem is. Volgens de wijkagent mogen we ervan uitgaan dat hetgeen in de lucht gebeurd 

boven Berg en Terblijt is toegestaan binnen de normen van de geldende regels van de milieuvergunning. 

Advies van de wijkagent en het Kernoverleg is dat bij frequente overlast ieder burger zelf zijn klacht kan 

indienen bij de juiste instanties.  

Als tweede opmerking komen enkele onveilige trottoirs aan de orde. Actie: de plekken worden 

geïnventariseerd en gemeld bij gemeente (Roger Lejeune is hiervoor de contactpersoon bij de gemeente). 

 

 

 



4. Inbreng aanwezigen 

 

- Vraag van Harry Cobben: kan eens gekeken worden naar de mogelijkheden voor een veilige wegovergang 

ter plaatse van D’r Moostuin aan de Rijksweg. Aschwin Gulikers: dit punt wordt door hem meegenomen in 

bespreking betreffende de vergunningaanvraag van D’r Moostuin bij de gemeente. 

- Hoe is het met de voortgang reconstructie Valkenburgweg? De planning is afhankelijk van de nutsbedrijven. 

Verzocht wordt voor een betere communicatie over de voortgang door de gemeente en/of bureau 

Krachten. 

 

5. Verslag en resultaten van de diverse werkgroepen/projecten: 

 • Evaluatie feestvergadering 5-jarig jubileum: alles was goed verlopen en de vele resultaten van de 5 jaren 

werd als zeer positief ervaren, er was een mooie opkomst en er was waardering voor de visie van ons 

Kernoverleg, met dank een iedereen die meegewerkt heeft 

 • Evaluatie opruimactie i.s.m. Scouting Berg: er werd opvallend veel afval gevonden en opgeruimd, o.a. 

enkele wegen bij de bossen, hondenlosloopgebied en het JOP: het was een zeer succesvolle actie 

 • De consolidatie kalkbranderij Geulhem: asbestsanering is 1 mei ingezet en inmiddels tijdelijk gestopt. Na 

18 mei wordt de sanering voortgezet. 

 • Terugbrengen cultuurhistorische elementen Barakkenberg. Het idee voor een infobord en herbouw van 

de barakken is nog warm, echter het Limburgs Landschap gaat hier definitief niet mee aan de slag op hun 

grondgebied. Zelf zouden we dit wel kunnen doen, bijvoorbeeld op een stuk grond van de gemeente met 

hulp van inwoners. Dit idee wordt uitgewerkt door het Kernoverleg en wordt besproken met Wiel Felder. 

Hij kan ons wellicht hiermee ondersteunen. 

 • Belevingstuin D’r Moostuin: dit gaat zeer voortvarend, er is al veel aangeplant en de eerste groenten al 

worden geoogst.  

 • Evaluatie vernieuwde website en Facebookpagina: Er is een nieuwe website en een facebookpagina. 

Beiden zijn bedoeld om personen op meerder manieren te kunnen bereiken. Men hoeft niet gebruik te 

maken van al deze media. Iedereen kan zelf kiezen welke media voor hem/haar geschikt is. De één blijft op 

de hoogte door naar de vergaderingen te komen, de ander kan ons volgen via voornoemde kanalen. De 

essentiële info is te verkrijgen tijdens vergaderingen en het meeste is ook terug te vinden op de website. De 

facebook pagina is aanvullend hierop. 

• Er is ook nog de buurtpreventie whatsapp, maar dit is niet van het Kernoverleg. Frans Keulen geeft een 

opdate: per kern komt er nog slechts 1 whatsapp groep. Dus niet meer per straat of wijk. De reeds 

bestaande groepen worden samengevoegd. Aanmelden kan uitsluitend via bwbergenterblijt@gmail.com.  

Nieuw is dat iedereen die zich vanaf nu aanmeldt bij de buurtpreventie whatsapp, ook automatisch 

aangemeld wordt bij het landelijke Burgernet. 

 

6. Verplaatsing glascontainers Berg: Voorstel van de gemeente: de glascontainers bij de Bosdries en bij de 

Plus niet op deze plekken terugzetten, maar enkel nog (ondergrondse) containers op de markt plaatsen. 

Hiermee wordt de overlast het beste beperkt. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

7. Bespreken resultaten veiligheidsenquête Berg en Terblijt, zie eerder. 

 

8. Kascontrole, op 22-2-2017 goedgekeurd door Leon Blom. Er wordt decharge verleend aan de 

penningmeester. De volgende kascontrole gebeurt door Jos van Kan. 

 

 



 

 

9. Rondvraag 

 

- Marlies Haak: wordt het JOP nog gebruikt? Het lijkt erop van niet en ziet eruit als een achterbuurt. 

Wat gebeurt er  met de container? Antwoord: dit ligt niet in handen van het Kernoverleg, maar in handen 

van de gemeente. Kernoverleg zal wel melding hiervan maken en verzoeken om het te 

onderhouden/schilderen. 

- Willy Beckers: Tip: er is een BuitenBeter app. Hier meldt je eenvoudig problemen bij de gemeente, 

zodat ze het kunnen oplossen. Dit schijnt goed te werken. Voor alle info hierover, zie www.buitenbeter.nl 

Een aanrader voor iedereen! 

- Roos en Paola: de inzet van het Kernoverleg heeft goed gewerkt en als dank voor de 

ondersteuning van het Kernoverleg betreffende de bomen in hun straat, biedt de straat de aanwezigen 

een heerlijk stuk vlaai aan. 

- De zaak betreffende de lang geparkeerde camper is door een nieuw beleid inmiddels opgelost. 

Met dank aan het Kernoverleg was de camper na 3 dagen weg.  

- Er schijnen enkele trottoirtegels kapot te zijn n.a.v. de Amstel Goldrace en er schijnen 2 gaten te 

zijn door niet goed terug gelegde tegels van vlaggen de Heuvelland4Daagse. Actie: foto’s van de precieze 

locaties maken en toesturen naar de gemeente. 

- Marlies Haak wordt toegevoegd op de mailinglijst. 

- Verzoek om de vergaderlocatie “gemeenschapshuis” ’t Voske te noemen. Bestuur kijkt na of dit 

de juiste naam is en past het dan eventueel aan.  

 

10. Vaststellen besluiten- en actielijst: 

- verzoek maken voor onderhoud/schilderwerk JOP 

- 2 gaten zoeken van vlaggen Heuvelland4Daagse en kapotte trottoirtegels n.a.v. Amstel Goldrace 

- nieuwe mogelijkheden Barakkenberg bekijken 

- voortgang Valkenburgerstraat opvragen 

- mogelijkheden oversteekplaats Moostuin bekijken 

 

11.  Na een dankwoord aan Jean Slijpen voor het jarenlang verzorgen van de notulen van het Kernoverleg 

wordt de vergadering door de voorzitter gesloten om 21.50 uur. 

 

De volgende vergadering is op 13 juli 2017.  

 

Notulist: A. Gulikers 

 

 

 

http://www.buitenbeter.nl/

