NOTULEN

DEFINITIEF

Openbare vergadering
Donderdag 09-05-2019
Locatie: Café-zaal ’t Vöske
Aanwezigen: Paul Damen, Willy Beckers, Els van Laar, J. Lammers, Leon Blom, Gus Quaetflieg,
Jean Slijpen, Frans Keulen, Hub Troisfontaine, Mark Huijnen
Gasten: Rianne Nabben (Strukton)
Afwezig met kennisgeving: Roos Kerris, Marij Verheggen, Phile & Elly Wolfs, Harrie Cobben, Ralph
Kaumanns, Jos van Kan, Paola Schurgers, Huub in de Braekt

1. Opening
•

Mark Huijnen heet iedereen van harte welkom en laat weten dat hij de vergadering zal
voorzitten i.v.m. een overlijden in de (schoon)familie van Huub in de Braekt.

2. Mededelingen
•
•

•

Een afvaardiging van het Kernoverleg is aanwezig geweest en heeft bloemen gelegd
tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij de kerk in Berg.
Op 14 mei a.s. vindt er een vervolgsessie plaats vanuit de gemeente om vorm te geven
aan een lokale woonvisie. Input vanuit de kernen is hierbij belangrijk. Input kan
doorgegeven worden aan Mark Huijnen of via info@kernoverleg-bergenterblijt.nl
Frans Keulen geeft een korte update op een aantal zaken:
• Er is een nieuwe beleidsmedewerkster economie bij de gemeente: Michelle Joosten.
Zij komt graag in contact met het ondernemersinitiatief. Een afspraak wordt gepland.
• De subsidieaanvraag voor de blindentuin van Esther Crombag is gestart.
• Nabij de Kalkbranderij is er een grote elektrokast geplaatst, waarvan de gemeente
niet op de hoogte was.
• Het JOP aan de Meesweg is onlangs door de jongeren geschilderd. Daarnaast is
overeengekomen dat op het perceel achter het JOP en trapveldje met goaltjes
gerealiseerd gaat worden.

3. Binnengekomen stukken
•
•
•
•
•

Gemeente Valkenburg a/d Geul inzake Sandering waterleiding Langen Akker – ter
informatie
Gemeente Valkenburg a/d Geul inzake Infoavond lokale woonvisie (14 mei) – uitnodiging
Gemeente Valkenburg a/d Geul inzake Dialoogbijeenkomst ‘personen met verward
gedrag (21 mei) – uitnodiging
VKKL inzake Inspiratiebijeenkomst LEADER (22 mei) – uitnodiging
Gemeente Valkenburg a/d Geul inzake Wandelgemeente van het jaar - verzoek

4. Notulen en actielijst
•
•

De notulen van 14-3-2019 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
De actielijst is bijgewerkt.
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[ingevoegd agendapunt] Inventarisatie bewonersbehoeften reconstructie
Valkenburgerstraat
•
•

•
•

Namens bouwbedrijf Strukton is Rianne Nabben aanwezig.
Rianne laat weten dat Strukton 1 van de 5 partijen is die in de nieuwe aanbesteding kans
maken om de reconstructie van de Valkenburgerstraat gegund te krijgen. Uiterlijk 7 juni
dienen alle partijen hun voorstellen in te dienen bij de gemeente. Ze laat weten de
Strukton er waarde aan hecht vooraf input onder de bewoners op te halen.
De vergadering geeft diverse aandachtspunten mee aan mevr. Nabben en spreekt
waardering uit voor haar aanwezigheid.
De voorzitter benadrukt nogmaals het belang van tijdige communicatie door de
aannemer, ook als er afgeweken moet worden van bestaande plannen. Daarnaast is
goede communicatie met de ondernemers cruciaal voorafgaand en tijdens de uitvoering.

5. Lopende projecten:
5.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
•

Niet besproken i.v.m. afwezigheid Huub in de Braekt.

5.2. Reconstructie Valkenburgerstraat
•

Uitgebreid behandeld tijdens voorgaand, ingevoegd, agendapunt.

5.3. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt?
•

Op 15 mei a.s. vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Mark Huijnen en Phile Wolfs sluiten
aan namens het Kernoverleg. Frans Keulen heeft een ervaringsdeskundige uitgenodigd.

5.4. Geulhem: verhalen en anekdotes
•

•

Twee sessies hebben plaatsgevonden waarbij de betreffende verhalen en anekdotes
verteld zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitschrijven ervan en het uitwerken van
de bijbehorende wandelroute.
Frans Keulen laat weten dat er in navolging van Berg en Terblijt ook plannen zijn om in de
overige kernen van de gemeenten soortgelijke initiatieven op te zetten.

5.5. 75 jaar bevrijding
•

De activiteit op 13 september aanstaande zal plaatsvinden bij de kerk van Berg waarbij
momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is een kleine (party)tent te plaatsen, met
muziek en de mogelijkheid tot het vertellen van enkele verhalen gerelateerd aan de
oorlogs- en bevrijdingsperiode.

5.6. Opruimactie
•
•

Er zijn nog geen data bekend rondom de opruimactie samen met de scouting. Mogelijk
wordt deze over de zomer heen getild.
Vanuit de vergadering is er ruim voldoende animo om weer deel te nemen.

[ingevoegd agendapunt] Kascontrole 2018
•

Op 21 maart jl. hebben Els van Laar en Jean Slijpen de kascontrole uitgevoerd bij onze
penningmeester Hub Troisfontaine.
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•
•
•

Jean laat weten hartelijk te zijn ontvangen waarna hij en Els een grondige controle
hebben uitgevoerd. Geen enkele onregelmatigheid werd geconstateerd.
Decharge wordt verleend met complimenten aan de penningmeester.
De voorzitter bedankt de leden van de controlecommissie.

6. Rondvraag
•
•

Dhr. Beckers vraagt aandacht voor het dieselaggregaat dat al weken staat te draaien bij
de nieuwe KPN-zendmast alsook de ontbrekende paaltjes op de Geulhemmerberg.
Dhr. Slijpen laat weten dat de organisatie en opzet van de dodenherdenking in Berg wel
een kwaliteitsimpuls kan gebruiken en vraagt of het Kernoverleg hier een rol in kan
spelen.

7. Vaststellen actielijst
Nr.
1118-1
0519-1
0519-2

0519-3

Actie
Inplannen presentatie ‘vliegveld
Beek’
Per mail doorsturen diverse
ingekomen stukken.
Navraag bij gemeente inzake
aggregaat zendmast en
verkeersmaatregelen
Geulhemmerberg
Bespreken betrokkenheid
Kernoverleg bij dodenherdenking

Actiehouder
Huub in de Braekt

Status
On hold

Mark Huijnen

Nieuw

Mark Huijnen

Nieuw

Mark Huijnen

Nieuw

8. Afsluiting
•
•

De volgende vergadering is op 11 juli aanstaande.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notulist,
Mark
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