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Locatie: Café-zaal ’t Vöske  

DEFINITIEF 
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Aanwezigen: Paul Damen, Harrie Cobben, Jos van Kan, Els van Laar, J. Lammers, Leon Blom, Gus 

Quaetflieg, Bert Heijnens, Roos Kerris, Phile Wolfs, Elly Wolfs, Jean Slijpen, Ralph Kaumanns, 

Niels Dauven, Frans Keulen, Huub in de Braekt, Hub Troisfontaine, Mark Huijnen 

Gasten: Esther Crombag 

Afwezig met kennisgeving: Marij Verheggen, Willy Beckers, Leo Vriends, Bert Hardy, Paola 

Schurgers. 

 

 

1. Opening 

• De voorzitter heet iedereen welkom en neemt de afmeldingen door. 

 

2. Mededelingen 

• Geen 

 

3. Binnengekomen stukken 

• Dhr. Vriends inzake Toekomst Groot-Valkenburg 2050 – ter informatie 

• Dhr. Schreurs inzake Datum Vrijwilligersdag 2019 (12 oktober) – ter informatie 

• Dhr. Schuit & mevr. Haak inzake Verslag besprokene overlast bomen – ter informatie 

• Dhr. Slijpen inzake evaluatie doelstelling Kernoverleg - verzoek 

4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 10-1-2019 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

• De actielijst is bijgewerkt. 

 

5. Blindentuin / ervaringstuin – Esther Crombag 

• Dorpsgenoot Esther Crombag is te gast om haar nieuwe initiatief toe te lichten. 

• Ze vertelt dat ze het plan heeft opgevat om een zogenoemde blindentuin te realiseren op 

het perceel van haar woning. In de tuin staan ruiken, proeven en horen centraal. 

• Tot de doelgroep behoren naast blinden ook mensen zonder zichtbeperking die door 

middel van een speciale bril kunnen ervaren hoe het is om blind te zijn. 

• Esther is diverse subsidietrajecten gestart waarbij o.a. als voorwaarde gesteld wordt dat 

het initiatief lokaal gedragen wordt en er steun is vanuit de Bergse bevolking. 

• Daarnaast is Esther op zoek naar enkele vrijwilligers die meehelpen met o.a. koffie 

schenken aan gasten en tuinonderhoud. 

• De vergadering spreekt unaniem haar steun uit en geeft aan het een prachtig plan te 

vinden. 

• Dhr. Lammers meldt zich alvast als vrijwilliger. 
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6. Functie Kernoverleg en huisregels 

• N.a.v. terugkerende vragen en discussie over de eigenlijke doelen en functie van het 

Kernoverleg heeft de secretaris de missie en visie van het Kernoverleg nogmaals op 

papier gezet en biedt deze aan, aan de vergadering ter goedkeuring. 

• De vergadering stemt in met de beschrijving. 

• De vergadering stemt daarnaast in met de toevoeging van een nieuwe paragraaf aan het 

huisreglement. 

• De secretaris publiceert de (aangepaste) teksten op de website. 

• De secretaris deelt het aangepaste huisreglement met nieuwe leden per e-mail. 

 

7. Nieuwe initiatieven: 

7.1. 75 jaar bevrijding 

• De voorzitter licht toe dat er rondom het thema ‘75 jaar bevrijding’ op 13 september a.s. 

diverse activiteiten in de gemeente zullen plaatsvinden, waaronder in Berg. 

• Rondom deze activiteit is het Kernoverleg gevraagd om aanvullende activiteiten mede te 

organiseren. 

• De vergadering spreekt uit hierin mee te willen denken en enkele ideeën worden alvast 

uitgewisseld. 

 

7.2. Geulhem: verhalen en anekdotes 

• De voorzitter laat weten dat de start van dit langgekoesterde traject is gemaakt. 

• Aanvraag voor financiering is ingediend. 

• De betreffende verhalen en anekdotes worden opgetekend i.s.m. een journalist. 

 

[ingevoegd agendapunt] Opruimacties 

• De voorzitter laat weten dat Scouting St. Monulphus dit jaar weer wil meewerken aan een 

gezamenlijke opruimactie. Een datum dient nog geprikt te worden. 

• Daarnaast is er vanuit de lokale supermarkt ook interesse in het organiseren van een 

opruimactie. Nagegaan wordt of e.e.a. te combineren is. 

• Op 23 maart a.s. vindt er een opruimactie rondom het JOP aan de Meesweg plaats in het 

kader van de landelijke actie van Nederland Schoon. Het bestuur van het Kernoverleg zal 

die dag deelnemen. 

 

8. Lopende projecten: 

8.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• De voorzitter laat weten in overleg te gaan met dhr. Lodewicks over de vervolgstappen 

voor dit project. 

 

8.2. Reconstructie Valkenburgerstraat 

• Niels Dauven geeft een korte toelichting over het verdere verloop van het proces van de 

aanbesteding, voor zover deze informatie gedeeld kan worden.  

 

8.3. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Phile Wolfs laat weten dat er een nieuwe start gemaakt wordt – volgende vergadering 

meer. 
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9. Rondvraag 

• Dhr. Heijnens vraagt aandacht voor de natuur en het waar mogelijk beperken van 

bomenkap in het project uitkijktoren. 

• Dhr. Wolfs vraagt naar de stand van zaken rondom de geconsolideerde kalkbrandoven in 

Geulhem. 

• Dhr. Troisfontaine herinnert aan de kascontrole: mevr. Van Laar vervangt, dhr. Blom. 

Mevr. Van Laar controleert samen met dhr. Slijpen, 21 maart a.s. 

• Dhr. Lammers merkt op dat n.a.v. de storm diverse borden langs de weg liggen. 

• Dhr. Dauven vraagt of het Kernoverleg weer aanwezig is bij de dodenherdenking in Berg, 

waarop de voorzitter bevestigend antwoord. 

 

 

10. Vaststellen actielijst 

Nr. Actie Uitvoerende Status 

1118-1 Inplannen presentatie ‘vliegveld 

Beek’ 

Huub in de Braekt On hold 

0119-1 Gemeente contacteren inzake 

moeizame communicatie 

Mark Huijnen Afgehandeld 

0119-2 Gemeente verzoeken om uitdraai 

gemelde klachten voor kern Berg. 

Mark Huijnen Afgehandeld 

0119-3 Bijwerken Facebook-pagina met 

nieuwe data 2019 

Mark Huijnen Afgehandeld 

0119-4 Promoten Repareerschuurke Mark Huijnen Afgehandeld 

0119-5 Promoten Buurtpreventie app-groep 

op website/Facebook 

Mark Huijnen Afgehandeld 

    

    

    

 

 

11. Afsluiting 

• De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

De notulist,  

Mark 

 


