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Aanwezigen: Gus Quaetflieg, Harrie Cobben, Paul Damen, Els van Laar, Jos van Kan, Maartje van 

der Wees, J. Lammers, René Alofs, Ralph Kaumanns, Bert Hardij, Marij Verheggen, Willy Beckers, 

Phile Wolfs, Leon Blom, Bert Heijnens, Jean Slijpen, Dick van der Wal, Frans Keulen, Hub 

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

Gasten: René Willems 

Afwezig met kennisgeving: Niels Dauven, Elly Wolfs 

 

 

1. Opening 

• De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020.  

 

2. Mededelingen 

• De afmeldingen worden doorgenomen. 

 

3. Binnengekomen stukken 
Datum Afzender Onderwerp  

04-12-2019 Gemeente Valkenburg Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Uitnodiging 
06-12-2019 Gemeente Valkenburg Bedank-kaart afscheidsreceptie Louk 

Bongarts 
Ter info 

01-01-2020 John Wauben Evaluatie 75 jaar bevrijding Uitnodiging 
08-01-2020 Marc Prickaerts TV opnames Berg en Terblijt Verzoek 
    
    

 

4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 14-11-2020 worden goedgekeurd, na een kleine tekstuele wijziging. 

• De actielijst is bijgewerkt. 

5. Toelichting herdenkingsbankje door Maartje van der Wees 

• Maartje laat weten dat de wisselende reacties uit de vorige vergadering haar aan 

het denken hebben gezet: er kan alleen draagvlak voor het initiatief zijn als er 

duidelijkheid is over wat er gebeurd is in de periode na het overlijden van dhr. 

Den Dulk. 

• Met de publicatie in o.a. het Kontaktblad en brieven aan de overige betrokkenen  

over wat er gebeurd is, is die duidelijkheid er gekomen. 

• Maartje concludeert dat hiermee de cirkel rond is en de directe behoefte aan het 

bankje komt te vervallen. 

• Ze vraagt de aanwezigen tot slot het idee van het herdenkingsbosje in het 

achterhoofd te houden. 
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6. Update reconstructie Valkenburgerstraat 

• De voorzitter laat weten dat er met de aannemer afgesproken is om de 

herinrichting rondom het winkelcentrum eerst op te pakken, voordat de 

Valkenburgerstraat zelf vernieuwd wordt. De werkzaamheden gaan voorspoedig 

en liggen zelfs iets voor op schema. 

• Enkele verbeterpunten zijn doorgegeven aan de aannemer. Zo zijn de 

parkeervakken op de Markt onvoldoende zichtbaar en is er een verzakking in de 

bestrating zichtbaar.  

7. Update lopende projecten: 

• Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• De voorzitter geeft een update van de stand van zaken: de maten van de nog bestaande 

fundering van de vroegere toren zijn opgemeten. Acties voor het controleren van de 

kwaliteit van de fundering en de ondergrond moeten nog worden uitgezet. 

• Bert Heijnens laat weten het een mooi plan te vinden maar het spijtig te vinden als 

hiervoor bomen gekapt moeten worden. Verder wijst hij op de diverse andere mooie 

plekken om een uitzichtpunt te realiseren, mocht de toren op de bestaande plek niet 

teruggeplaatst kunnen worden. 

 

• Project: Enquête - Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Mark Huijnen presenteert de plannen die de werkgroep gemaakt heeft en neemt de 

aanwezigen mee in de veranderingen die de bevolkingsopbouw van ons dorp doormaakt. 

Ook in Berg en Terblijt wordt de groep ouderen steeds groter. De hamvraag is: hoe 

zorgen we ervoor dat Berg en Terblijt in 2030 ook nog altijd die fraaie plek is om te 

wonen voor jong en oud? 

• Aan de hand van een video wordt duidelijk hoe de werkgroep enthousiast is geraakt over 

een soortgelijk traject in Genhout waar samen nagedacht wordt over wat belangrijk is 

voor de toekomst van het eigen dorp. 

• Er wordt meteen tot actie overgegaan: in een gezamenlijke workshop worden alle 

aanwezigen gevraagd actief mee te denken over de thema’s die zij belangrijk vinden voor 

op de dorpsagenda 2030 voor Berg en Terblijt. 

• De voorzitter complimenteert de werkgroep met het gedane werk en de uitvoering van de 

workshop. Op 13 februari wordt een vervolg gepland om de geselecteerde thema’s 

verder te concretiseren. 

 

8. Rondvraag 

• Er zijn geen vragen meer onder de aanwezigen. 

 

9. Vaststellen actielijst 

Nr. Actie Actiehouder Status 

1118-1 Inplannen presentatie ‘vliegveld 

Beek’ 

Huub in de Braekt On hold 

0120-1 Uitnodiging voor vervolg workshop 

dorpsagenda. 

Mark Huijnen Nieuw 
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10. Afsluiting 

• De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de actieve deelname. 

• De volgende vergadering is op 12 maart 2020. 

 

De notulist,  

Mark 


