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Aanwezigen: Harrie Cobben, Jos Lammers, Klaas Spoelstra, Jos van Kan, Els van Laar, Roger 

Franssen, Roos Kerris, Paola Schurgers, Marij Verheggen, Ralph Kaumanns, Jean Blom, Wiel 

Beckers, Ton Hooimeijer, Paul Damen, Gus Quaetflieg, Jean Slijpen, Mark Huijnen, Huub in de 

Braekt (voorzitter) 

Gasten: Ilona van der Burgt (BOA Sociaal Domein), 

Afwezig met kennisgeving: Leon Blom, Lyon Lutgens (wijkagent), Bert Hardij, Phile Wolfs, Elly 

Wolfs, Niels Dauven, Frans Keulen, Hub Troisfontaine. 

 

 

1. Opening 

 Voorzitter opent de vergadering om 19.31u 

 

2. Mededelingen 

 Afmeldingen doorgenomen. 

 

3. Binnengekomen stukken 

 E-mail Marij Verheggen: kopie brief met vragen aan College inzake herinrichting 

Valkenburgerstraat. Ter kennisgeving aangenomen. 

 E-mail Marij Verheggen: kopie reactie Gemeente op vragen rondom herinrichting 

Valkenburgerstraat. Te behandelen tijdens vergadering. 

 E-mail Jean Slijpen: Verzoek om snellere toezending notulen. Te behandelen tijdens 

vergadering. 

 E-mail Bert Hardij: Verzoek aan gemeente om te communiceren over nieuwe bestemming 

van Tenniscomplex Berg. Ter kennisgeving aangenomen; niet inhoudelijk behandeld bij 

afwezigheid van dhr. Hardij. 

 E-mail Bert Hardij: Tussen-evaluatie innovatiesubidies met mededeling dat er nog budget 

beschikbaar is. Ter kennisgeving aangenomen; niet inhoudelijk behandeld bij afwezigheid 

van dhr. Hardij. 

4. Notulen en actielijst  

 De notulen dd. 12-07-2018 worden na een kleine wijziging goedgekeurd. 

o Jean Slijpen toegevoegd bij ‘afmelding met kennisgeving’. 

 De actielijst is bijgewerkt. 
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5. Stand van zaken betreffende: 

5.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

 De voorzitter laat weten dat na een periode van ideevorming er nu zaken concreet 

uitgewerkt en uitgezocht moeten worden. Er dient een datum geprikt te worden om 

samen te komen met de werkgroep (actie). 

 

5.2. Reconstructie Valkenburgerstraat 

 Marij Verheggen heeft namens het CDA schriftelijk vragen gesteld aan de gemeente 

inzake de situatie rondom de reconstructie. Ook het Kernoverleg heeft aangedrongen bij 

de gemeente om openheid van zaken te geven rondom de huidige situatie. Dit heeft 

geleid tot een schriftelijke reactie van de gemeente. De gestelde vragen en antwoorden 

worden besproken in de vergadering. [n.b. de betreffende gemeentelijke brief is 

ondertussen openbaar gemaakt door TV Valkenburg: https://tvvalkenburg.tv/wp-

content/uploads/2018/09/2018-09-12-CDA-Antwoordbrief-Valkenburgerstraat-BW.pdf ].  

 Concluderend wordt door de voorzitter gesteld dat er begrip is voor de situatie waarin de 

gemeente verkeert en dat enig geduld op dit moment ten voordele van alle partijen is.  

 De vergadering constateert daarnaast dat de gemeente stelt dat de huidige 

bestektekeningen niet afwijken van de in januari 2017 gepresenteerde ontwerpen, terwijl 

er nog altijd sterke aanwijzingen zijn de er wel degelijk verschillen zijn (bijv. 

parkeerplaatsen kerk). 

 Het Kernoverleg zal de gemeente verzoeken de meest actuele ontwerptekeningen alsnog 

te delen (actie). 

 

5.3. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt? 

 Mark Huijnen licht het idee van Phile Wolfs om een ‘dorpsenquête’ te houden toe. 

 Doel is o.a. om meer inzicht te krijgen in wat de inwoners bezig houdt, nu maar vooral ook 

voor de verdere toekomst en om de inhoud van vergaderingen en nieuwe projecten beter 

laten aansluiten bij wat de inwoners belangrijk vinden. 

 De vergadering laat unaniem weten dit een goed initiatief te vinden. 

 Verzoek aan vergadering om ideeën rondom enquête door te geven via info@kernoverleg-

bergenterblijt.nl of via het contactformulier op onze website. 

 

6. Rondvraag 

 Jean Slijpen verzocht het bestuur de notulen eerder beschikbaar te stellen dan 1 week 

voor de volgende vergadering. De voorzitter zegt toe de notulen eerder te laten 

verspreiden maar niet voordat het bestuur de conceptnotulen heeft goedgekeurd (actie). 

 Ilona van der Burgt: bel handhaving (14043) als wegdek Valkenburgerstraat slecht is. 

 Marij Verheggen laat weten dat het wegdek van de Valkenburgerstraat nu al onveilig is 

voor fietsers. BOA Sociaal Domein Ilona van der Burgt laat wederom weten dat men dit 

z.s.m. moet melden bij team Handhaving via 140343. 

 Jos Lammers laat weten dat de overlast van vliegverkeer boven Berg de laatste tijd zeer 

sterk is toegenomen. 

 Harrie Cobben vraagt om meer toezicht van BOA’s die de veiligheid in het dorp kunnen 

bewaken nu oudere mensen vaak langer thuis moeten wonen. 

o Ilona van der Burgt laat weten dat er door omstandigheden momenteel heel 

weinig BOA’s beschikbaar zijn voor de gemeente Valkenburg. 

https://tvvalkenburg.tv/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-12-CDA-Antwoordbrief-Valkenburgerstraat-BW.pdf
https://tvvalkenburg.tv/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-12-CDA-Antwoordbrief-Valkenburgerstraat-BW.pdf
mailto:info@kernoverleg-bergenterblijt.nl
mailto:info@kernoverleg-bergenterblijt.nl
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De vergadering wordt om 21.00u vroegtijdig afgebroken na onwel worden voorzitter. 

De nog te behandelen vragen rondom vliegveld Beek worden opgenomen als actiepunt. 

 

 

 

7. Vaststellen actielijst 

Nr. Actie Uitvoerende Status 

0718-2 Wijkagent Lutgens contacteren over 

paaltjes Geulhemmerberg ter hoogte 

van Frissen. 

Huub in de Braekt Wijkagent Lutgens 

momenteel niet 

werkzaam. 

Opnemen met 

vervanger Fer 

Oostwegel. 

0918-1 Verzoek aan bureau 

Kragten/Gemeente om definitieve 

ontwerpen Valkenburgerstraat 

beschikbaar te stellen (incl. datum). 

Huub in de Braekt Nieuw 

0918-2 Datum prikken eerste bijeenkomst 

werkgroep Uitkijktoren Wippertse 

Heide 

Huub in de Braekt Nieuw 

0918-3 Conceptnotulen eerder verspreiden 

dan 1 week voor volgende 

vergadering. 

Mark Huijnen Nieuw 

0918-4 Beantwoorden vragen uit 

vergadering rondom presentatie 

Vliegveld Beek en geluidsoverlast. 

Huub in de Braekt Nieuw 

 

 


