
 

 

 

 

 

Notulen openbare vergadering 

Datum en tijd: donderdag 13 juli 2017 om 19.30 uur 

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

 

Aanwezig: Jos van Kan, Els van Laar, Marlies Haak, Roos Kerris, Paula Schurgers,  Phile en Elly Wolfs, Niels 

Dauven, Harie Cobben, Hub Troisfontaine, Mark Huijnen, Aschwin Gulikers, Frans Keulen, Huub in de 

Braekt, Jean Slijpen, Gus Quaetflieg, Leon Blom, J. Lammers, Huub van Gastel, Ralph Kaumanns, J. Blom, 

Marij Verheggen. 

Afgemeld: Ton Peeters, Marcus Geijselaars, Debbie Gerards 

 

1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur 

 

2. Binnengekomen stukken:  

1. Brief van Dominique Wienk van de gemeente of er interesse is om in gesprek te gaan om te kijken of er 

kansen liggen om een sportdorp in Berg en Terblijt samen te stellen voor 55 plussers en om het e.e.a. toe te 

lichten. Dominique wordt uitgenodigd om tijdens de volgende vergadering het e.e.a. te komen toelichten. 

2. Uitnodiging vrijwilligersdag 2017 

3. Samenwerking van gemeente Valkenburg aan de Geul met de Chinese stad Jiangyou: Kernoverleg wordt 

ook betrokken bij verdere ontwikkelingen in deze samenwerking. 

 

3. Notulen van de vorige vergadering d.d. 11-05-2017 zijn goedgekeurd door de vergadering. 

Antwoorden op vragen uit de vorige vergadering: 

Oversteekplaats bij d’r Moostuin: de oversteekplaats zoals deze er nu is, met de middenberm, wordt door 

de gemeente bestempeld in de vergunning van de tuin als een goede, veilige voorziening om over te 

steken.   

Het verzoek voor onderhoud van het JOP is besproken met de gemeente en is in afwachting. 

4. Verslag van het gesprek van Huub in de Braekt en Jos van Kan over en met de nieuwe wijkagent:  

Er is toegegeven dat het niet fraai was hoe de kennismaking was verlopen. De tweede kennismaking was 

heel prettig, waardoor het Kernoverleg weer alle vertrouwen heeft in een fijne samenwerking. 

 

5. Door de deelnemers  in te brengen onderwerpen als agendapunt voor de  volgende vergadering in 

september. Er is 1 agendapunt ingediend: 

 

De voortgang reconstructie Valkenburgerstraat wordt als vast agendapunt aangehouden. 

 

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

a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem: er moet nog een grotere asbestsanering gaan 
plaatsvinden en een stabiliteitsonderzoek naar de stabiliteit van de pilaren wordt nog 



uitgevoerd, alvorens verder te gaan met de consolidatie. Er is een gesprek in september 
gepland met Limburgs Landschap om te bespreken hoe het verder gaat. 

b. Terugbrengen cultuurhistorische elementen Barakkenberg: we willen met een bord laten 
zien wat er vroeger geweest is op deze plaats. Hiervoor is een verzoek ingediend bij de 
gemeente. Er wordt bekeken welk bord hiervoor het beste geplaatst zou kunnen worden. 

c. Verslag USA-tour Fonterhof: het was dit jaar een reis door de grote steden van Amerika, 
waarbij weer van alles is georganiseerd. Met als laatste activiteit een rondtour met een 
Amerikaanse bus, welke is aangeboden door het Kernoverleg.  

d. Inspiratiedag VKKL: de organisatie hiervan gaat definitief niet door. De kosten voor het 
organiseren hiervan waren absurd hoog en zouden door het Kernoverleg betaald moeten 
worden. 

e. WhatsApp buurtpreventie: er zijn nu 193 deelnemers waarvan er wekelijks bijkomen en 
afvallen. Volgens beheerder Marc Geijselaars is het een succes in de vorm van een 
moderne sociale controle. Het is echter jammer dat de spelregels niet altijd worden 
nageleefd, waardoor andere deelnemers zich weer afmelden. 

f. Valkenburgerstraat: eind 2017/begin 2018 wordt de reconstructie uitgevoerd. Eerst 
moeten de nutsbedrijven alle voorzieningen omleggen. 
N.a.v. de vraag van Jean Blom heeft de gemeente notitie gemaakt om te bekijken of er 
laadpalen voor auto’s kunnen komen ergens onze kern. 
 

7. Rondvraag. 

 

- Harry Cobben: doen we nog iets met het eerder ingediende verzoek voor een vuurwerkvrije zone rondom 

Fonterhof? Hiervoor is vorig jaar een motie ingediend. Deze is verworpen. Meer kunnen we niet doen.  

Wanneer komen er parkeerplaatsen tegenover de Griek: het is op dit moment nog aan de gemeente om te 

bepalen wat er precies wordt gedaan en door wie. 

 

- Els van Laar: van wie zijn de nieuwe bloembakken in de Grotestraat en wie onderhoud dit? Antwoord: 

Gemeente. Het budget voor nieuwe planten is blijkbaar op. Huub gaat verzoeken om ze beter te 

onderhouden, inclusief de platanen. 

Wie heeft de bloemen gemaaid voor d’r Moostuin? Een hovenier in opdracht van de Provincie. Persoonlijk 

een klacht indienen bij de provincie is het devies, bij dhr. Rutten. D’r Moostuin heeft dit ook al gedaan. 

 

- Mededeling: de putdeksels op gaten van palen van de wandelvierdaagse zijn hersteld. 

 

- Phil Wolfs over de bijeenkomst Duurzaam wonen door de gemeente: Aan bod kwamen financiële 

regelingen vanuit de gemeente/provincie. Hiervoor zijn combinatiefunctionarissen in het leven 

geroepen. Dit was zeer interessant. Phil heeft verzocht om z’n bijeenkomst ook eens te doen in onze 

kern en dit is afgesproken. Gemeente gaat hierover contact opnemen met het Kernoverleg. 

 

- Jean Blom: Hoe ziet het met de kwestie over de GSM mast bij Falcon? De uitspraak hierover zou in 

augustus zijn. 

 

- Bruggetje bij Curfsweg geeft nog steeds problemen. De voorkeur is wel om de weg open te houden. 

 

 

- Frans Keulen: er komt vanaf 2018 een gezamenlijke collecte van alle goede doelen samen in onze kern. 

Hiervoor is een vereniging opgericht: Goede Doelenweek Berg, Vilt, Terblijt en Geulhem. 

 

8. Vaststellen besluiten- en actielijst. 

 

- Voortgang reconstructie Valkenburgerstraat wordt als vast agendapunt aangehouden. 

- Er wordt bekeken welk bord geplaatst zou kunnen worden bij de Barakkenberg. 

- Een kaartje sturen naar Josine Steenbeek van Fonterhof 



- Huub gaat verzoeken om de nieuw geplaatste plantenbakken in de Grote Straat beter te 

onderhouden, inclusief de platanen. 

- Aschwin neemt contact op met de gemeente (Remy Meijers) om een voorlichtingsbijeenkomst 

bij het kernoverleg te organiseren over duurzaam wonen. Hier ook publiciteit aan geven zodat 

alle inwoners bereikt worden. 

 

9. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

Volgende vergadering is op 14 september 2017. 

 

Notulist: Aschwin Gulikers 

 


