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Aanwezigen: Phile Wolfs, Elly Wolfs, Jean Blom, Leon Blom, Elly Ubaghs, Jeanette Van Eijs, Gus 

Quaetflieg, Harrie Cobben, Paul Damen, Els van Laar, Jos van Kan, J. Lammers, Jean Slijpen, Hub 

Troisfontaine, Huub in de Braekt (voorzitter), Mark Huijnen 

Gasten: Guus Jacobs, Stef Vermeeren, Ron Vermeeren 

Afwezig met kennisgeving: Marij Verheggen, Ralph Kaumanns, Wiel Beckers, Niels Dauven, Bert 

Hardij 

 

 

1. Opening 

• De voorzitter opent de vergadering en neemt de afmeldingen door. 

 

2. Mededelingen 

• Verzoek toevoegen agendapunt door Guus Jacobs & Stef Vermeeren: ‘Presentatie 

initiatief Pumptrack’ 

• Toegevoegd als agendapunt 5.1. 

• Agendapunt inzake ‘herdenkingsbankje’ door Maartje van der Wees wordt niet 

geagendeerd vanwege (noodgedwongen) afwezigheid van mevr. Van der Wees. 

• Roos Kerris en Paola Schurgers hebben laten weten, wegens andere verplichtingen, niet 

meer bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Wel ontvangen zij graag de notulen. 

• Er zal een evaluatie plaatsvinden van de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. 

• Beplanting bij de parkeerplaats bij de Griek is definitief verwijderd; komt niet meer terug. 

• De subsidieaanvragen voor de blindentuin van Esther Crombag zijn goedgekeurd. 

 

3. Binnengekomen stukken 
Datum Afzender Onderwerp  

16-8-2019 Paola Schurgers Afmelding Kernoverleg Ter info 
12-10-2019 Madou Cools Informatie over Markant en dank voor inzet Ter info 
24-10-2019 Bert Hardy Actielijst rondgang wethouder van Kan Ter info 
25-10-2019 Roos Kerris Afmelding Kernoverleg Ter info 
4-11-2019 JCV de Foekepot Uitnodiging prinsenproclamatie 24 november Uitnodiging 
14-11-2019 Ralph Kaumanns Reactie op woonvisie Valkenburg a/d Geul Vraag 

 

4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 11-07-2019 worden goedgekeurd. 

o Dhr. Slijpen laat weten dat zijn actie inzake werkgroep opnieuw vormgeven 

dodenherdenking kan komen te vervallen: het kerkbestuur wenst namelijk de 

herdenking op huidige wijze voort te zetten. 

• De actielijst is bijgewerkt. 
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5. Lopende projecten: 

5.1. [ingevoegd agendapunt] Initiatief ‘Pumptrack’ 

• Guus Jacobs en Stef Vermeeren, beiden 14 jaar, hebben het plan opgevat om een 

zogenaamde ‘pumptrack’ te realiseren in Berg op het voormalige terrein van LTC Munster. 

• Aan de hand van een presentatie en filmpje laten de jongens zien wat een pumptrack is, 

wat de voordelen ervan zijn en waar deze zou moeten komen. 

• De vergadering staat positief tegenover het idee en de jongens worden van de nodige tips 

en contactgegevens voorzien. 

• Voorgesteld wordt om ook contact op te nemen met OBS Berg om te bekijken of er bij de 

herinrichting van het schoolplein misschien een alternatieve locatie beschikbaar komt. 

 

5.2. Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• De projecten ‘boekje Geulhem’ en ’75 jaar bevrijding’ zijn in de laatste maanden 

uitgevoerd ten koste van het project ‘uitzichttoren’ dat hierdoor stil heeft gelegen. 

• Om een eerste schetsontwerp en begroting te kunnen maken wordt voorgesteld eerst ter 

plekke met een hoogwerker/verrijker te bekijken hoe hoog te toren zou moeten worden 

om daadwerkelijk goed uitzicht te hebben. 

 

5.3. Reconstructie Valkenburgerstraat 

• Algemeen beeld is dat de werkzaamheden tot nu toe voorspoedig verlopen, de 

aannemer goed communiceert. 

• Gewezen wordt op het downloaden van de ‘BLM wegenbouw’ app voor op de 

smartphone om zo het laatste nieuws te kunnen volgen. 

• Op vrijdag 22 november, 10 uur zal de put op de markt verplaatst worden naar 

zijn nieuwe locatie onder toeziend oog van de pers. Belangstellenden zijn van 

harte welkom. 

5.4. Enquête: Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Phile Wolfs en Mark Huijnen geven een toelichting op de stand van zaken. Phile laat 

weten dat het eerder besproken, deels vergelijkbare, traject in Genhout ondertussen in 

de fase is gekomen waarin de daadwerkelijke enquête uitgevoerd wordt. Frans Keulen 

heeft deze enquête met de werkgroep gedeeld ter inspiratie. Mark bevestigt dat deze 

opzet ook in Berg en Terblijt heel goed gebruikt kan worden. 

• Afgesproken wordt dat Mark en Phile in de vergadering van 9 januari een update geven 

en waar mogelijk alvast een eerste voorstel presenteren. 

 

5.5. Terugblik 2019 

• De mogelijkheden rondom een eindejaarsactiviteit worden besproken. Insteek is om terug 

te kijken op wat er in 2019 gerealiseerd is tijdens een informeel samenzijn. 

• De secretaris zal de vaste leden z.s.m. een uitnodiging sturen. 
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6. Rondvraag 

• Dhr. Damen: vraagt of het, gezien de huidige ontwikkelingen, nog nuttig is de presentatie 

‘Vliegveld Beek’ op de actielijst te laten staan. Besloten wordt deze te laten staan. 

• Dhr. Lammers: geeft aan dat de omleidingsbebording op de Geulhemmerweg niet 

duidelijk is waardoor veel verkeer te ver doorrijdt  

• Dhr. Van Kan: vraagt of de input rondom de woonvisie van dhr. Kaumanns ontvangen is. 

Besloten wordt dit punt te agenderen als dhr. Kaumanns ook aanwezig kan zijn. 

• Mevr. Van Laar: geeft aan het jammer te vinden dat de opruimactie dit jaar door een 

gebied liep dat al erg schoon was. Aan een ieder wordt gevraagd voor de volgende keer 

gebieden door te geven waar veel afval ligt. 

• Dhr. Keulen: laat weten dat het JOP op de Meesweg verzien wordt van het originele zeil. 

Aan het begin v/d lente 2020 wordt het terrein geëgaliseerd en 2 goals geplaatst. 

• Dhr. J. Blom: vraagt zich af of het niet mogelijk is seniorenwoningen boven de nieuwe 

school in Berg te bouwen. 

• Mevr. Ubaghs: vraagt of er ondertussen concrete bouwplannen zijn voor Bergervliet. 

Hiervoor zijn er momenteel geen concrete aanwijzingen laat de voorzitter weten. 

• Dhr. L. Blom: laat weten dat de werkzaamheden aan de Rijksweg al een poos klaar zijn 

maar de 30 km borden nog altijd niet weggehaald zijn. 

• Mevr. Wolfs: laat weten dat het eenrichtingsverkeer nabij de Plus in de Burg. 

Muijtersstraat stelselmatig genegeerd wordt wat tot gevaarlijke situaties leidt. Voorgesteld 

wordt de wijk BOA in te lichten. 

 

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 On hold 

1411-1 Agenderen ‘woonvisie’ n.a.v. verzoek 

dhr. Kaumanns 

Huub in de Braekt Nieuw 

1411-2 Contactgegevens gemeente en OBS 

Berg delen t.b.v. Pumptrack 

Mark Huijnen Nieuw 

1411-3 Uitnodiging eindejaarsactiviteit Mark Huijnen Nieuw 

    

    

    

    

 

 

8. Afsluiting 

• De voorzitter sluit de vergadering. 

• De volgende vergadering is op 9 januari 2020. 

 

De notulist,  

Mark 

  


