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Notulen 

Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt 

Datum en tijd: donderdag 14 september 2017  

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

 

Aanwezig: Phile Wolfs, Roos Kerris, Paola Schurgers, Els van Laar, Jos van Kan, Willy Beckers, Harie Cobben, Marij 

Verheggen, Mark Huijnen, Aschwin Gulikers, Huub in de Braekt, Hub Troisfontaine, Frans Keulen, Ton 

Hooimeijer, Jean, Slijpen, Leon Blom, J. Lammers, Gus Quaetflieg, J. Blom. 

Afgemeld: Ralph Kaumanns, Debbie Gerards, Gwen Blankestijn, Elly Wolfs, Marlies Haak, Bert Hardij, Niels 

Dauven 

 

1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur. 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen: 

- E-mail bewoner Bert Heijnens: inzake bomenkap en bewonerscollectief voor zonnepanelen; 
- E-mail Gemeente: aandacht voor bereikbaarheid i.v.m. werkzaamheden Terblijterweg; 
- KO Vilt: uitnodiging inwijding gerenoveerde Kapel met mis op 16 september 16.00 uur, verzamelen 

voor genodigden om 15.00 uur bij Cascade te Vilt; 
- Gemeente: uitnodiging donderdag 28-9-2017 kennismaking delegatie Jiangyou om 10.15 uur te 

Cascade, Vilt; 
- Gemeente: ontvangst uitgewerkte tekening parkeerplaats bij Grieks restaurant aan de Rijksweg, 

incl. doortrekken van de stoep. Er zouden 10 parkeerplekken kunnen komen.  
 
Om 20.00 uur komt Dominique Wienk uitleg geven over het project “Sportdorpen”. Een initiatief 
gesteund door de gemeente waarbij sportieve activiteiten georganiseerd worden voor inwoners 
van 55 jaar en ouder. In eerste instantie wekt dit allerlei weerstand op bij de deelnemers van de 
vergadering, omdat niet goed wordt begrepen wat de bedoeling ervan is. Dit wordt uitgelegd. 
Dominique wil graag weten of er een wens is voor aanvullende sportieve activiteiten, met name 
voor de iets ouderen.  
 

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 13-7-2017, goedgekeurd na enkele kleine aanpassingen. 

4. Verslag van lopende zaken: 
a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem: inmiddels is de grond volledig gesaneerd.  Limburgs Landschap 
wil de grond kopen van de provincie. Partijen zijn in onderhandeling hierover met elkaar. Evt. 
openstelling met rondleidingen zou al eind 2017 kunnen plaatsvinden. 
 
b. Infobord bij Barakkenberg: Huub heeft opdracht gegeven enkele voorbeelden hiervan uit te 
werken. Deze zijn klaar en liggen ter inzage. Er komt een bord met foto’s en tekst over o.a. de historie 
van de houten barakken en kiezelbaan. Afhankelijk van of er vergunning nodig is, ligt het eraan 
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wanneer het geplaatst kan worden. Verzoek om vrijwilligers om de vuurstenen keerwanden 
binnenkort, met ondersteuning vanuit de gemeente, schoon te maken. Aanmelding vrijwilligers: Huub 
in de Braekt, Mark Huijnen, Phil Wolfs, Leon Blom, Gus Quaetflieg, Jos van Kan en Els van Laar. 
 
c. Reconstructie Valkenburgerstraat: vordert gestaag, verder geen nieuws.  
 
d. D’r Moostuin: vanuit het Kernoverleg komt het verzoek om een blokhut te plaatsen om ook bij 
regen, het najaar en de winter de belevingstuin open te kunnen houden, alsmede geschikt als 
opslagruimte. Met name vanuit de oudere bezoekers komt deze wens voor een beschutte 
ontmoetingsplek in de tuin. Tevens wordt de noodzaak voor het aanleggen van half verharde paden, 
zodat de tuin ook bij regen, in het najaar en de winter toegankelijk is voor gewone bezoekers en 
jaarrond beter bezocht kan worden door met name ouderen die slecht ter been zijn of in een rolstoel 
zitten. Er wordt unaniem door de vergadering besloten om voor het realiseren hiervan een aanvraag 
te doen voor een bijdrage vanuit het stimuleringsfonds. Marij Verheggen en Aschwin Gulikers werken 
dit verder uit. 
 
e. Bijeenkomst Dubbel Duurzaam: Phil Wolfs is voornemens, samen met het Kernoverleg, een 
bijeenkomst inzake Dubbel Duurzaam (duurzaam wonen) te organiseren in Berg. Phil Wolfs gaat dit 
verder organiseren met Dennis Fokkinga, projectleider van Dubbel Duurzaam en zal Aschwin hiervan 
op de hoogte stellen.  
 
f. Het bestuur is voornemens om de uitnodiging voor de vergaderingen en de openingstijden van het 
Repareerschuurke op te nemen in kerkeblaadje/contactblad. 
 

5. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) & rondvraag 

- Geen vuurwerk bij bejaardenhuis: Huub zegt toe dit nogmaals te bespreken met Fonterhof; 
- Voorstel om te snoeien rond het bruggetje bij de Curfsweg (is inmiddels uitgevoerd!); 
- Uitrit bij het woonwagenkamp wordt als gevaarlijk ervaren; 
- Iron Man: duidelijker aangeven wat wel/niet is afgesloten, zeker ook betreffende de 

Rijksweg/Terblijterweg richting Maastricht; 
- Ter hoogte van Fonterhof/Moostuin weg maar aan 1 kant verlicht. Dit wordt als te donker ervaren; 
- Curfsweg: er zitten vaak caravans vast, waarschijnlijk omdat toeristen het bord richting de 

camping (via Vroenhof i.p.v. Curfsweg) over het hoofd zien; 
- Verkeersborden vanuit Wolfshuis ontbreken, Leon Blom neemt hier zelf contact over op; 
- Ondanks dat de gemeente heeft gezegd minder (fiets)evenementen te wensen en toe te laten, zijn 

het er alleen maar meer geworden. In ieder geval betreffende de evenementen op de openbare 
weg door Berg en Terblijt. Graag aankaarten bij gemeente of John Wauben eens uitnodigen; 

- Verzoek om tijdig uitnodigingen te sturen wanneer er iets bij de Barakkenberg wordt gedaan door 
het Kernoverleg; 

- Hebben er meer bewoners veel last van steenmarters? Blijkbaar niet; 
- Aanpak plan parkeerplaatsen bij de Griek: dit wordt samen gedaan door gemeente, Kernoverleg, 

Cerfontaine en de Griek; 
- Idee: Repareerschuurke eens op locatie doen bij Fonterhof; 
- Nogmaals komt het verzoek voor het instellen van blauwe zones in Berg ter hoogte van de Kerk, 

Fonterhof, het gezondheidscentrum en de Plus. Wens is om dit punt weer op de agenda te zetten; 
- Er zijn twijfels over de verkeersveiligheid aan de Geulhemmerweg. Voorstel is een parkeerverbod 

aan de rechterkant (bergafwaarts). De meningen en belangen hierover zijn verdeeld. 
 

6. Vaststellen actielijst  
7. Sluiting 

Volgende vergadering: donderdag 9 november 2017 
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