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Aanwezigen: Willy Beckers, Leon Blom, Huub in de Braekt, Guido Dautzenberg, Mark Huijnen 

(voorzitter), Jos van Kan, Ralph Kaumanns, Els van Laar, Gus Quaetflieg, Jean Slijpen, Hub 

Troisfontaine  

Gasten: - 

Afwezig met kennisgeving: Paul Damen, Bert Heijnens, Dick van der Wal, Maartje van der Wees 

 

 

• 1. Opening 

• Dhr. Huijnen opent als waarnemend voorzitter de vergadering. 

 

• 2. Vaststellen agenda 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

volgende vergadering. 

 

• 3. Mededelingen 

• De voorzitter licht de geldende corona-maatregels toe en laat weten dat, ondanks de 

sluiting van de horeca, er wel steeds gebruik gemaakt kan worden van de vergaderzalen 

in ’t Vöske vanuit de functie van gemeenschapshuis. Daarnaast zal er nagegaan worden 

op welke manier het mogelijk is om ook mensen zonder corona toegangsbewijs te laten 

deelnemen aan de bijeenkomsten van het Kernoverleg. 

• De penningmeester laat weten dat de kascontrole 2020/2021 komende week wordt 

uitgevoerd. 

 

• 4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 14-10-2021 worden ongewijzigd vastgesteld en de actielijst bijgewerkt. 

 

• 5. Binnengekomen stukken 

• 00-11-2021 diverse e-mails inzake deelname Platform Groen 

• 30-11-2021 e-mail mevr. Van den Booren inzake straatversiering Valkenburgerstraat 

• 5-12-2021 e-mail dhr. Houten inzake gebiedsvisie en Bewonerscollectief Kern Berg 

 

• 6. Voordracht Guido Dautzenberg als voorzitter 

• De voorzitter licht toe hoe het proces de afgelopen maanden is verlopen om te komen tot 

een nieuwe voorzitter. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse kandidaten waarbij de 

gesprekken met dhr. Guido Dautzenberg uiteindelijk voor alle partijen hebben geleid tot 

een positieve conclusie. De voorzitter draagt daarom namens het bestuur dhr. 

Dautzenberg voor als nieuwe voorzitter. 

• Dhr. Dautzenberg stelt zich persoonlijk voor en vraagt de aanwezigen wat ze de komende 

periode van hem verwachten als voorzitter. Diverse zaken worden benoemd waaronder: 
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• Opstellen en uitdragen van een gezamenlijke visie waar het Kernoverleg voor staat 

• Een mogelijke naamsverandering die beter weerspiegelt waar het Kernoverleg voor 

staat. 

• Het vergroten van de (naams)bekendheid van het Kernoverleg 

• Het inrichten van een apart loket voor het afhandelen van ‘klachten’ 

• Meer aandacht voor het behartigen van de belangen van jongere inwoners en 

zorgen dat ze zich gehoord voelen met hun specifieke uitdagingen 

• Het vervullen van een rol als onafhankelijke verbindende schakel tussen alle Bergse 

verenigingen 

• De voorzitter concludeert dat er geen bezwaren zijn vanuit de vergadering en feliciteert 

daarom dhr. Dautzenberg van harte met zijn benoeming als nieuwe voorzitter van het 

Kernoverleg. In de komende weken zullen diverse administratieve zaken in orde gemaakt 

worden om de benoeming officieel te maken. 

 

• 7. Update ontwikkelvisie Berg en Terblijt 

• De voorzitter laat weten dat het college van B&W de betreffende raadnota waarin 

‘scenario 4 – nieuw dorpshart’ werd voorgesteld heeft teruggetrokken vanwege gebrek 

aan draagvlak binnen de Bergse gemeenschap. Het college gaat opnieuw het gesprek 

aan met alle betrokkenen. 

• De voorzitter geeft aan dat het Kernoverleg voornemens is een meer actieve rol in dit 

vervolgproces te nemen en daartoe op korte termijn alvast contact te leggen met het 

bewonerscollectief. 

• 8. Update lopende projecten: 

• Project: Consolidatie kalkbranderij Geulhem 

• Dhr. In de Braekt geeft aan dat er op dit moment geen updates zijn. 

• Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• Dhr. In de Braekt geeft aan dat er op dit moment geen updates zijn. 

 

• 9. Rondvraag 

• Diverse aanwezigen wensen Guido veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. 

 

• 10. Sluiting 

• De datum van de volgende vergadering zal zo snel mogelijk per e-mail bekend 

gemaakt worden. De locatie blijft zaal ’t Vöske. 

• Dhr. Huijnen laat weten erg blij te zijn dat het bestuur weer compleet is met de 

benoeming van een nieuwe voorzitter en dankt iedereen voor de aanwezigheid. 


