
NOTULEN 
 
Openbare vergadering 

Donderdag 11-07-2019 

Locatie: Café-zaal ’t Vöske  

DEFINITIEF 
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Aanwezigen: Phile Wolfs, Jean Blom, Harrie Cobben, Paul Damen, Willy Beckers, Leon Blom, Jos 

van Kan, Niels Davuen, Roos Kerris, Paola Schurgers, J. Lammers, Natascha Stoffels, Ben 

Stoffels, Phil Stoffels-Henssen, Maartje van der Wees-Alofs, Marij Verheggen, René Alofs, Bert 

Hardij, Jean Slijpen, Hub Troisfontaine, Huub in de Braekt (voorzitter), Mark Huijnen 

Gasten: René Willems (De Limburger), Marianne Willems 

Afwezig met kennisgeving: Gus Quaetflieg, Els van Laar, Ralph Kaumanns, Elly Wolfs 

 

 

1. Opening 

• De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• De afmeldingen worden doorgenomen. 

 

2. Mededelingen 

• Verzoek toevoegen agendapunt door mevr. Van der Wees: ‘Plaatsen herdenkingsbank’ 

• Toegevoegd als agendapunt 5.7. 

• Verzoek toevoegen agendapunt door mevr. Stoffels: ‘Reus van Berg’  

• Te behandelen in rondvraag. 

 

3. Binnengekomen stukken 

• Mevr. Nicole Dauss namens OBS Berg inzake brainstorm inrichting toekomstig 

schoolterrein - uitnodiding 

• Dhr. Miel Schreurs inzake Vrijwilligersdag 2019 – uitnodiging 

• Dhr. Pieter van den Hof inzake aanleveren content nieuw huis-aan-huis blad - verzoek 

4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 09-05-2019 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

• De actielijst is bijgewerkt met onderstaande opmerkingen: 

o Geen kartrekkende rol voor Kernoverleg bij dodenherdenking. Scouting vult deze 

rol momenteel goed in. Kernoverleg is aanwezig en legt bloemstuk. 

o Dhr. Slijpen vraagt deelname van Kernoverleg in werkgroep om zo verenigingen te 

benaderen. Voorzitter vraagt vergadering om mening. 

o Kernoverleg staat achter initiatief maar neemt geen kartrekkersrol. Vergadering 

steunt initiatief en nodigt Jean uit om met een voorstel en uitnodiging te komen. 

 

5. Lopende projecten: 

5.1. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• De voorzitter laat weten dat er contacten zijn gelegd met het geniebataljon dat geregeld 

oefent in en rondom de grotten in de Geulhemmerberg. De mogelijkheden zijn besproken 

om deze manschappen te laten ondersteunen bij het opzetten van de constructie van de 

uitzichttoren. 
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• De voorzitter bericht verder dat er vanuit de Gemeente dreigt te worden geknabbeld aan 

de gelden die ter beschikking gesteld zijn t.b.v. de projecten door Kernoverleggen. Gezien 

de mogelijke (financiële) omvang van dit project kan dat de haalbaarheid in gevaar 

brengen. Dhr. Hardy laat weten dat deze voornemens teruggedraaid zijn. 

• Dhr. Hardy benadrukt dat er z.s.m. een begroting zou moeten komen en wijst op 

mogelijkheden van financiering door Rabobank. 

 

5.2. Reconstructie Valkenburgerstraat 

• De voorzitter laat weten dat de nieuwe aannemer bekendgemaakt is en het extra 

benodigde geld voor de reconstructie goedgekeurd is door de raad. 

• Dhr. Hardy laat weten dat afgesproken is dat de bewoners Valkenburgerstraat over 

tijdsspanne van de reconstructie geïnformeerd zullen worden. 

• Dhr. Van Kan vraagt aandacht voor de overige straten en stoepen in Berg die door de 

recente werken aan ondergrondse leidingen in heel slechte staat verkeren. Toezicht van 

gemeente op het herstellen van straatwerk lijkt onvoldoende te zijn.  

• Dhr. Dauven weet aan te vullen dat er na de zomer een wijkkantonnier zal starten in Berg 

en Terblijt die op zulke zaken zal toezien. 

• Dhr. Hardy: belangrijk is om melding te maken van alle plekken waar de straat/stoep in 

slechte staat verkeert na werkzaamheden zodat de gemeente zicht krijgt om de omvang 

van het slecht herstelde straatwerk. 

 

5.3. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Dhr. Wolfs laat weten dat de werkgroep overleg heeft gehad met een 

ervaringsdeskundige uit Groot Genhout inzake het opzetten van een dorpsvisie en 

enquête. De aanpak aldaar sluit echter niet aan bij de wensen van de werkgroep. 

• Vervolgactie is het vinden van een passend bureau dat kan ondersteunen in het opzetten 

en uitvoeren van de enquête.  

 

5.4. Geulhem: verhalen en anekdotes 

• “Het is bijna zover!” laat de voorzitter weten. Het boekje met verhalen en anekdotes over 

Geulhem is klaar en gaat deze week naar de drukker. 

• Als het drukwerk klaar is zal een officiële presentatie gepland worden. 

 

5.5. 75 jaar bevrijding 

• Programma voor 75 jaar bevrijding in Berg op 13 september a.s. wordt steeds completer. 

• De Bergse Nachtwacht zal present zijn, een verhalenverteller en een DJ die muziek ‘van 

toen’ draait. Daarnaast wordt de mogelijkheid om een legertent te plaatsen momenteel 

onderzocht. 

• De Ondernemersvereniging is benaderd om mogelijk deel te nemen. 

• De voorzitter laat weten dat er helaas een misverstand ontstaan is rondom de 

financiering van de festiviteiten. Waar eerder de gemeente de kosten zou dragen, werd 

even later gecommuniceerd dat de kosten volledig bij de Bergse organisatie komen te 

liggen. Ondertussen is dit misverstand opgelost en zorgt de gemeente voor financiering 

zoals initieel afgesproken. 

• Dhr. Dauven doet tot slot het voorstel om inwoners van Berg en Terblijt te vragen om te ‘ 

vlaggen’ op 13 september. De vergadering vindt dit een goed idee en het Kernoverleg zal 

dan ook meehelpen dit verzoek te verspreiden via de gebruikelijk mediakanalen. 
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5.6. Opruimactie 2019 

• De datum voor de opruimactie is geprikt: 24 augustus, van 10 tot 13 uur. Verzamelen bij 

de speeltuin achter de kerk. 

• De voorzitter roept iedereen op om, naast de jeugd van de scouting, ook deel te nemen 

aan deze actie waarbij we ons dorp opschonen. 

 

5.7 Herdenkingsbankje [ingevoegd agendapunt] 

• Mevr. Maartje van der Wees vertelt al enige tijd met een plan rond te lopen. Zij wenst een 

herdenkingsbankje te plaatsen ter nagedachtenis aan dhr. Franck Den Dulk, voormalig 

uitgever en hoofdredacteur van het bekende blad ‘Markant’, waarin 10 jaar lang 

dorpsgeschiedenis verteld werd, bewoners aan het woord kwamen en lokale 

ondernemers adverteerden. Na Francks overlijden is hier abrupt een eind aan gekomen 

en het voornemen om nog een laatste nummer van Markant uit te geven, ter 

nagedachtenis, is door diverse omstandigheden gefaald. 

• Mevr. Van der Wees vraagt de vergadering hoe men hierover denkt, hoe e.e.a. aangepakt 

zou kunnen worden en of we als dorpsbewoners zelf zaken kunnen regelen om kosten te 

besparen. 

• Vanuit de vergadering zijn de meningen verdeeld. Het plan wordt gezien als een mooi 

gebaar maar er spelen diverse belangen die soms tegenstrijdig zijn. Besloten wordt wat 

tijd te nemen om e.e.a. te overdenken en dit punt voor de komende vergadering weer te 

agenderen. 

• Dhr. Dauven stelt de mogelijkheid voor een perceeltje aan te kopen waar een boom 

geplant kan worden ter nagedachtenis en daarmee ook de mogelijkheid te creëren een 

‘herdenkingsbosje’ aan te leggen, zodat ook andere personen geëerd kunnen worden. 

 

6. Rondvraag 

• Mevr. Stoffels: wil graag weten hoe vork in steel steekt rondom de ‘Reus van Berg’ 

aangezien hier in het verleden al veel over gesproken is. Er is namelijk veel overlast van 

de betreffende boom voor een groot deel van de straatbewoners. Zijzelf woont sinds kort 

in de woning bij de boom en ervaart eveneens de overlast en ziet diverse gevaren. 

• Dhr. Beckers: vraagt aandacht voor het zeer slechte onderhoud van de algemene 

groenvoorziening in en rond Berg en Terblijt: diverse partijen moeten iets doen maar 

uiteindelijk gebeurt er niks. Onkruid en brandnetels maken diverse wandelpaden bijna 

onbegaanbaar. Zeker 5 aanwezigen uit de vergadering vallen dhr. Beckers bij en komen 

met legio voorbeelden van onderhoud dat niet uitgevoerd wordt of slecht uitgevoerd 

wordt. Afval dat blijft liggen na het onderhoud en zeer late reactie door de gemeente 

wanneer deze zaken gemeld worden. 

 

7. Vaststellen actielijst 

Nr. Actie Actiehouder Status 

1118-1 Inplannen presentatie ‘vliegveld 

Beek’ 

Huub in de Braekt On hold 

0719-1 Heragenderen ‘herdenkingsbankje’  Huub in de Braekt Nieuw 

0719-2 Gemeente contacteren inzake 

terugkerende klachten over slecht 

groenonderhoud. 

Huub in de Braekt Nieuw 
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8. Afsluiting 

• De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor de goede inbreng en wenst 

iedereen alvast een prettige zomervakantie. 

• De volgende vergadering is op 12 september aanstaande. 

 

De notulist,  

Mark 

  


