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Notulen        goedgekeurd 

Openbare vergadering    

Donderdag 9 november 2017  

Locatie: Café-zaal ’t Vöske  

Aanwezigen: Phile Wolfs, Niels Dauven, Paola Schurgers, Els van Laar, Jos van Kan, Harie Cobben, Marij 

Verheggen, Mark Huijnen, Aschwin Gulikers, Huub in de Braekt, Hub Troisfontaine, Jean Slijpen, Leon Blom, 

Gus Quaetflieg, Jos Lammers, Paul Damen, Bert Heijnens, mw. Palmen, Ben Mares, Elly Wolfs 

Afwezig met kennisgeving: Roos Kerris, Frans Keulen, Ton Hooimeijer, Connie Wezeman, Ralph Tangelder, 

Debbie Gerards, Bert Hardij 

1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur. 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen: 

- Correspondentie tussen Kernoverleg en gemeente over opruiming Barakkenberg op 18 
november 2017 en plaatsen van het informatiebord. O.a. het dringende verzoek van de 
gemeente om restaval en groenafval goed gescheiden te houden. 

- Brief van dhr. Mares over overlast bomen van de buren. Voorzitter adviseert om de brief ook zo 
te sturen aan de gemeente. 

- Bericht over laadpalen Valkenburgerstraat: deze komen er voorlopig niet, maar dit idee vanuit 
het Kernoverleg is wel overgenomen door de Valkenburgse politiek 

- Raadsinformatiebulletin over voortgang aanbesteding werkzaamheden Valkenburgerstraat. 
- Brief van Marlies Haak met haar afmelding als lid van het KO. 
- Uitnodiging van de gemeente door Bert Dauven om mee te doen aan een onderzoek over 

vrijwilligers 
 

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 14-09-2017 worden goedgekeurd. 

4. Verslag van lopende zaken: 
 
a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem: Limburgs Landschap wil de grond kopen van de provincie, maar 
dit vlot niet en vertraagt de voortgang. 
 
b. Infobord bij Barakkenberg: 18 november wordt de plek opgeruimd en de wand schoongemaakt, 

met de medewerking van vrijwilligers en gemeente, om 10.00 uur. Bord wordt later geplaatst op het 

talud in plaats van langs de weg, in het kader van de verkeersveiligheid. 

 

c. Reconstructie Valkenburgerstraat: de aanbesteding voor uitvoering van de werkzaamheden loopt 

op dit moment. Aanvang reconstructie is gepland in het voorjaar van 2018.  

 

d. Blokhut en paden bij d’r Moostuin: de aanvraag hiervoor wordt komende week afgerond en 

ingediend.  

e. Bijeenkomst Dubbel Duurzaam georganiseerd door Kernoverleg Berg en Terblijt: vindt plaats op 
donderdag 23 november 2017 vanaf 19.00 uur in de bovenzaal van café-zaal ’t Vöske. Dit belooft een zeer 
interessante bijeenkomst te worden voor iedereen. De hoofdonderwerpen die uitgebreid aan bod zullen 
komen zijn woningaanpassingen en energiebesparingsmaatregelen en de zeer aantrekkelijke 
financieringsmogelijkheden hiervoor. Een aanrader om naar toe te komen! 

f. Parkeerplaatsen Kleine Heideweg: dit wordt nog vóór december gerealiseerd en uitgevoerd door 
Cerfontaine (grondwerk) en gemeente i.s.m. Kernoverleg Berg en Terblijt. 
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5. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) & rondvraag 

- Verzoek om zelf gereedschappen mee te nemen t.b.v. het opruimen van de Barakkenberg op 
18 november a.s. om 10.00 uur. Er wordt een aggregaat geregeld voor elektrische apparatuur.  

- Niels Dauven geeft aan dat het gemeentelijke standpunt over de Curfsweg is dat men deze wil 
openhouden. 

- Bert Heijnens vraagt of er een regeling is om gezamenlijk zonnepanelen te exploiteren, net 
zoals een soortgelijk project in Elkenrade. Zo’n project is er in onze gemeente niet, maar de 
gemeente schijnt er wel mee bezig te zijn om dit te gaan initiëren.  

- Voorzitter heeft binnenkort overleg over de mogelijkheden tot herbouw van de “Romeinsche 
uitkijktoren”, als mogelijk nieuw project van het Kernoverleg. 

- Paul Damen maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en bewonersveiligheid, o.a. rondom 
Schone Poel. Hier, maar ook op diverse andere plaatsen in de kern door het ontbreken van 
staatnaamborden, verkeersborden voor snelheid en komborden. Snelheidsmeters en 
uitzonderingen van eenrichtingsverkeer voor fietsers bevorderen de verkeersveiligheid ook 
niet. Hierover heeft Paul reeds gemaild naar de gemeente. Voorzitter verzoekt om deze mail 
eens naar het Kernoverleg te sturen en adviseert om hierover zelf contact op te nemen met 
ofwel dhr. Linkens (handhaving) ofwel Bart Klinkien (openbare ruimte) van de gemeente. Er 
wordt opgemerkt dat de gemeente op dit moment wel druk bezig is met het plaatsen van 
nieuwe verkeersborden. 

- Gus Quaetflieg merkt op dat het weghalen van de onderste verkeersbelemmering aan de 
Geulhemmerweg een uitstekende oplossing is ter bevordering van de verkeersveiligheid 

- Hub Troisfontaine klaagt over de hoge snelheid ter hoogte van de 
Meesweg/Slakweg/Bergerveldweg. De drempels zouden te laag zijn. Fietspad/stoep ter hoogte 
van de Lindestraat aan de Rijksweg loopt af en is onveilig.  Voorzitter adviseert om hiervoor zelf 
contact met de gemeente en provincie op te nemen. 

- Harie Cobben beklaagt zich over de vele verzakkingen van de stoep en het fietspad aan de 
Rijksweg. Voorzitter adviseert om hiervoor zelf contact met de provincie op te nemen, 
bijvoorbeeld met Jeroen Brune, beleidsmedewerker wegaanleg en wegbeheer. 

- Jean Sleijpen merkt op dat de vergadering van het Kernoverleg niet moet gaan afdwalen naar een 
klachtenbureau en dat het bestuur beter een duidelijk standpunt kan innemen hoe om te gaan 
met allerhande klachten. Het bestuur is van mening dat hier juist sinds deze vergadering al 
adequaat mee wordt omgegaan. Voorzitter adviseert nogmaals nadrukkelijk aan eenieder om 
klachten voortaan zoveel mogelijk zelf kenbaar te maken bij de gemeente of andere 
verantwoordelijke organisaties en hiervoor niet het Kernoverleg voor het spreekwoordelijke 
karretje proberen te spannen. Het bestuur van het Kernoverleg kan wel waar mogelijk een 
adviserende of actieve rol hierin te spelen, afhankelijk van hetgeen aan de orde komt. 

- Voorzitter meldt dat in tegenstelling tot een eerdere berichtgeving de glascontainers bij de 
Bosdries blijven staan. Blikcontainers verdwijnen overal en met is voornemens om méér 
textielcontainers te plaatsen. 

- Leon Blom vraagt of Duurzaam Wonen ook te maken heeft met de WMO. Het antwoord hierop 
kan worden verkregen tijdens één van de bijeenkomsten hierover: ofwel op 16 november in 
Cascade te Vilt ofwel op 23 november in ’t Vöske. 

 
6. Actielijst:  
- Voorzitter gaat de verkeersveiligheid nog eens ter sprake brengen bij de gemeente. 

 

Volgende vergadering: donderdag 11 januari 2018 

De laatste twee openingsdagen van ’t Repareerschuurke in 2017 zijn op  11 november en 9 december a.s. 

7. Sluiting 

mailto:info@kernoverleg-bergenterblijt.nl

