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Aanwezigen: Gus Quaetflieg, Harrie Cobben, Huub in de Braekt, Willy Beckers, Phile Wolfs, Elly 

Wolfs, Jean Blom, Leon Blom, Dick van der Wal, Hub Troisfontaine, Mark Huijnen 

Gasten: Bob van Bergen 

Afwezig met kennisgeving: Ralph Kaumanns, Jean Slijpen,  Els van Laar, Jos van Kan, Paul 

Damen, Maartje van der Wees 

 

 

• 1. Opening 

• Eerst wordt stilgestaan bij het feit dat onze gebruikelijke vergaderruimte niet meer 

beschikbaar gesteld wordt door de eigenaar van ’t Vöske. De vergadering stemt er mee in 

om eenmalig in de beschikbaar gestelde ‘rookruimte’ te vergaderen op voorwaarde dat 

per eerstvolgende vergadering een representatieve/geschikte ruimte voor handen is. 

• Dhr. Huijnen opent als waarnemend voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom en 

geeft aan blij te zijn dat het toch nog gelukt is 2 vergaderingen te plannen in het verder 

rustig verlopen jaar. 

 

• 2. Agenda en mededelingen 

• De vergadering gaat akkoord met ‘beperkte’ notulen aangezien dhr. Huijnen, die normaal 

notuleert, nu de vergadering voorzit. 

• Het ingebrachte agendapunt inzake ‘onderhoud rotonde Rasberg’ wordt besproken onder 

agendapunt 8. 

• Het ingebrachte agendapunt van dhr. Slijpen inzake ‘vergadercultuur’ wordt geagendeerd 

voor de komende vergadering. 

• Dhr. Bob van Bergen stelt zich voor als zijnde opbouwwerker namens de gemeente die 

onder andere ondersteuning geeft aan Burgerkracht initiatieven, waarmee hij Frans 

Keulen opvolgt die eerder dit jaar zijn werkzaamheden beëindigd heeft. 

• Kort wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Lammers, die met regelmaat de 

vergaderingen van het Kernoverleg bezocht. 

 

• 3. Binnengekomen stukken 

• 17-8-2021 e-mail Visit Zuid-Limburg inzake Kribkeswanding Berg 2021 

• 30-8-2021 email mevr. Van Setten inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

• 22-9-2021 e-mail Kernoverleg Sibbe inzake glasvezelf buitengebied 

• 7-10-2021 email Gemeente Valkenburg inzake inloopbijeenkomst ontwikkelvisie Berg 

 

• 4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 19-08 worden vastgesteld en de actielijst bijgewerkt. 
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• 5. Invulling voorzitterschap 

• Dhr. Huijnen laat weten dat er n.a.v. de geplaatste vacature in diverse media zich nog 

geen kandidaten gemeld hebben. Twee potentiële kandidaten waarmee het gesprek 

aangegaan is hebben te kennen gegeven geen interesse te hebben. 

• Vanuit de vergadering worden enkele nieuwe namen genoemd welke benaderd zullen 

worden voor een kennismakingsgesprek. 

 

• 6. Kascontrole 2020 

• De kascontrole zal worden uitgevoerd voor het eind van het jaar, door de eerder 

benoemde leden van de controlecommissie (mevr. Van Laar en dhr. Beckers). 

 

• 7. Inventarisatie ervaringen & behoefte glasvezelinternet 

• N.a.v. een oproep van Kernoverleg Sibbe-IJzeren wordt besproken of er mogelijk in Berg 

en Terblijt behoefte is aan internet via een glasvezelaansluiting 

• Geconstateerd wordt dat eerder in de kern Berg wel glasvezel is aangelegd maar dat dit 

niet de gehele kern betreft. Ook Geulhem en Terblijt zijn niet voorzien destijds. 

• Besloten wordt een online poll uit te zetten om laagdrempelig behoefte te peilen maar 

verder nog geen actie te ondernemen. 

 

• 8. Deelname ‘Platform Groen’ 

• Dhr. Van Bergen licht toe: We zijn op zoek naar iemand vanuit Berg die een hart voor 

natuur en landschap heeft en het leuk vind om samen met inwoners van andere kernen 

na te denken over plannen voor het versterken van onze natuur, zowel bij de kern Berg 

als bij andere kernen binnen onze gemeente. Het doel van het platform is om samen 

plannen te maken en deze ook samen te realiseren. 

• Een rondvraag onder de aanwezigen levert helaas nog geen kandidaat op. De oproep 

voor een enthousiaste deelnemer blijft daarmee open staan. 

 

• 9. Voortgang ontwikkelvisie Berg en Terblijt 

• Een aantal leden van het Kernoverleg zijn aanwezig geweest tijdens de inloopmiddag 

(dd. 14-10) rondom scenario 4 voor de ontwikkelvisie. De afdronk is dat de 

gepresenteerde plannen aan duidelijkheid te wensen over laten en dat de 

bekendmaking van de betreffende inloop veel mensen niet heeft bereikt. 

• Besloten wordt de gemeente te verzoeken verdere toelichting op de plannen te geven. 

 

• 10. Update lopende projecten: 

• Project: Consolidatie kalkbranderij Geulhem 

• Dhr. In de Braekt geeft aan dat er nog geen contact is geweest met Het 

Limburgs Landschap om de benodigde afspraken ter afronding van de 

consolidatie te maken. Hij zal deze actie oppakken. 

• Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• Dhr. In de Braekt laat namens de werkgroep weten een afspraak te zullen 

maken voor filmopnamen met een drone op locatie. 

• Project: Enquête - Wat vindt Berg en Terblijt? 

• Met instemming van de vergadering wordt dit project afgesloten. 
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• 11. Rondvraag 

• Dhr. Beckers informeert naar de (tijdelijke?) bewoning van het oude tenniscomplex 

• Mevr. Wolfs vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van de twee zitbanken aan de 

Rijksweg tussen de friture en café Vibes. 

• Dhr. Cobben wens een duidelijk overzicht van de tijdens het overleg opgestelde actielijst 

• Dhr. Van Bergen dankt voor het aanwezig mogen zijn bij de vergadering. 

• Dhr. L. Blom vraagt nogmaals aandacht voor de bebording bij de Markt. 

 

• Vaststellen besluiten en actielijst 

• De actielijst wordt vastgesteld en volgt separaat bij de notulen. 

 

• Afsluiting 


