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

van Kan, Jos Lammers, Willy Beckers, Phile Wolfs, Elly Wolfs, Leon Blom, Bert Heijnens, Jean 

Slijpen, Dick van der Wal, Hub Troisfontaine, Huub in de Braekt (voorzitter), Mark Huijnen 

Gasten: Hermien Bendermacher 

Afwezig met kennisgeving: Bert Hardij, Ralph Kaumanns 

 

 

• 1. Opening 

• De voorzitter opent de vergadering en memoreert dat het ruim 1,5 jaar geleden is dat we 

samen vergaderden sinds de corona-uitbraak. 

 

• 2. Mededelingen 

• Kort wordt stilgestaan bij het feit dat Marij Verheggen ons is ontvallen als trouwe 

bezoekster van de bijeenkomsten van het Kernoverleg. 

• De voorzitter deelt mede dat het ledenaantal voor de toekomst toch op peil kan blijven 

i.v.m. de recente geboorte van een zoon in het gezin van de secretaris, waarmee deze 

gefeliciteerd wordt. 

• De voorzitter deelt mede dat na diverse pogingen en overleg met aannemer Jongen de 

oude gevel van de Bergervliet definitief niet terugkomt. Gekeken wordt naar de 

mogelijkheden van een gedenksokkel op of nabij het terrein. 

 

• 3. Binnengekomen stukken 

• 21-05-2021 e-mail Joost Lenders, gemeente Valkenburg, inzake stand van zaken 

Ontwikkelvisie Berg 

• 10-06-2021 e-mail Hans van Ginkel, projectleider Europarcs, inzake kennismaking 

Resort Poort van Maastricht 

• 21-06-2021 e-mail gemeente Valkenburg, inzake aanvraag waarderingssubsidie 

• 24-06-2021 e-mail PGP Valkenburg, inzake meedenken verkiezingsprogramma 2022 

• 29-06-2021 e-mail Huub in de Braekt, inzake terugtreden als voorzitter Kernoverleg 

• 03-07-2021 e-mail VVD Valkenburg, inzake input verkiezingsprogramma 2022 

• 10-08-2021 e-mail Bert Heijnens, inzake stand van zaken nieuwbouw basisschool 
 

• 4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 09-01-2020 worden vastgesteld. 

• De actielijst is bijgewerkt. 
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• 5. Update lopende projecten: 

• Project: Consolidatie kalkbranderij Geulhem 

• De voorzitter laat weten dat de consolidatie wel plaatsgevonden heeft maar het 

project nooit helemaal afgerond is: de kalkbranderij zou nog voorzien worden van 

een ‘dak’ ter bescherming en ook zouden er hiervoor nog middelen beschikbaar zijn. 

Ook het onderhoud rondom de plek is ondermaats. Het onkruid tiert er welig en er 

staan al lange tijd bouwhekken die het aanzicht ontsieren. 

• Bekeken moet worden of en hoe het Kernoverleg een rol kan spelen om dit project 

tot een volledige afronding te krijgen. 

• Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• De voorzitter laat namens de werkgroep weten dat er nog geen verder onderzoek 

naar de oude fundering verricht is. 

• Een volgende concrete stap wordt gezien in het maken van filmopnamen met een 

drone om zo een goede indruk te geven van het uitzicht dat gerealiseerd kan worden 

met een nieuwe uitzichttoren. 

• Project: Enquête - Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Dhr. Huijnen laat namens de werkgroep weten dat het initiële project zoals we dat 

eind 2019 gestart zijn niet tot uitvoering is gekomen vanwege de coronapandemie 

en bijbehorende beperkende maatregels in 2020. 

• De eerste 2 workshops begin 2020 hebben echter wel heel veel waardevolle input 

opgeleverd welke gebruikt is als input voor de ‘ontwikkelvisie Berg’ die momenteel 

door de gemeente opgesteld wordt. 

• In dit traject zal meermaals om input gevraagd worden vanuit de gemeente. 

• Afgesproken wordt per keer te bekijken hoe het Kernoverleg kan bijdragen hieraan. 

 

• 6. Rondvraag 

• Dhr. Damen informeert naar de invulling van het voorzitterschap en vraagt of het 

repareerschuurke gewoon voortgezet wordt, wat bevestigd wordt door de voorzitter. 

• Mevr. Van der Wees stelt in navolging van het idee ‘bank voor Frank’ voor ook een bankje 

voor de afscheid nemende voorzitter te laten plaatsen en/of het idee van een 

herdenkingsbosje nogmaals te overdenken. 

• Mevr. Van Laar attendeert op de wildgroei aan verkeersborden in de Valkenburgerstraat 

en roept op om zoals gebruikelijk iedere 2 maanden te blijven vergaderen. 

• Dhr. Wolfs laat weten het jammer te vinden dat dhr. Keulen, die jarenlang het Kernoverleg 

begeleid heeft, niet aanwezig is. Daarnaast het voorstel de vacature voor het 

voorzitterschap in het Kontaktblad te publiceren. 

• Dhr. J. Blom vraagt meer info over uitkomsten enquête energie nieuwe in Heuvelland. 

• Dhr. L. Blom geeft aan dat de bebording bij de uitrit van de Markt niet juist is.  

• Dhr. Van der Wal vraagt wat er gedaan kan worden aan overhangend groen op stoepen 

en dank daarnaast de voorzitter voor alle jaren van inzet voor het Kernoverleg. 

• Dhr. Lammers wijst erop dat het algehele onderhoud van de openbare ruimte in Berg te 

wensen overlaat. Zowel wegen stoepen als groenvoorziening. De door de gemeente 

eerder beloofde wijkkantonnier is nog altijd niet gesignaleerd. 

• Dhr. Quaetflieg informeert of er al een nieuwe  ‘sponsor’ voor de groenvoorziening op de 

rotonde in Berg is. 

• Dhr. Troisfontaine verzoekt een controlecommissie samen te stellen om de, vanwege 

corona, uitgestelde kascontrole 2020 af te ronden. Mevr. Van Laar en dhr. Beckers zullen 

de controle in samenspraak met de penningmeester uitvoeren en verslag doen. 
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• Vaststellen besluiten en actielijst 

1. Dhr. Huijnen zorgt voor publicatie van een vacature in het Kontaktblad 

2. Dhr. Huijnen achterhaalt nieuwe contactpersoon bij OBS Berg inzake de 

nieuwbouwplannen n.a.v. verzoek dhr. Heijnens inzake onduidelijkheid voortgang. 

3. Dhr. Huijnen vraagt het eindrapport ‘nieuwe energie Heuvelland’ op bij de gemeente 

n.a.v. vraag dhr. J. Blom. 

4. Agenderen invulling voorzitterschap 

5. Agenderen ‘ontwikkelvisie Berg en Terblijt’ n.a.v. project ‘Enquete – Wat vindt Berg en 

Terblijt’  

6. Agenderen kascontrole 2020 

 

• Feestelijke afsluiting en dankwoord ter ere van het afscheid van Huub in de Braekt 

als voorzitter 
 

De notulist,  

M.H. 


