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Aanwezigen: Danny Bessems, Huub in de Braekt, Elly Wolfs, Dré Verheggen, Jean Slijpen, Jan 

Schols, Jeu Lambrichts, José van der Leeuw, Bert Dackus, Jos van Kan, Els van Laar, Gus 

Quaetflieg, Dick van der Wal, Jean Blom, Léon Blom, Harrie Cobben, Willy Beckers, Hub 

Troisfontaine, Guido Dautzenberg (voorzitter), Mark Huijnen 

Gasten: Ruth Linders en Bob van Bergen (medewerkers Burgerkracht), Patricq Houten 

(woordvoerder bewonerscollectief Kern Berg), Danielle Heugen en Marina Derkx (Bergse Tutte) 

Afwezig met kennisgeving: Maartje van der Wees, Ralph Kaumanns, Phile Wolfs 

 

• 1. Opening 

• Mark Huijnen draagt namens het bestuur officieel de voorzittershamer over aan Guido 

Dautzenberg en wenst hem veel succes en wijsheid toe in zijn nieuwe rol als voorzitter. 

• Guido opent vervolgens zijn eerste vergadering. 

 

• 2. Vaststellen agenda 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

• 3. Mededelingen 

• Verslag kascontrole 2020/2021: dhr. Beckers laat namens de kascommissie weten dat 

de controle succesvol is afgerond en dat de penningmeester decharge verleend wordt. 

Els, Willy en Hub worden bedankt voor hun inspanningen. 

• Straatversiering Valkenburgerstraat: dhr. Huijnen laat weten dat de financiële 

tegemoetkoming voor de nieuwe bevestigingsbeugels voor de straatversiering 

goedgekeurd is en binnenkort uitbetaald zal worden. 

 

• 4. Notulen en actielijst  

• De notulen van 15-01-2022 worden ongewijzigd vastgesteld en de actielijst bijgewerkt. 

 

• 5. Binnengekomen stukken 

• De binnengekomen stukken worden kort besproken.  

• Specifiek wordt ingegaan op: 

• E-mail Ondernemersinitiatief inzake dorpsfeest 

Dhr. Van Kan geeft namens de ondernemers aan dat na het wegvallen van de 

kermis en ook de Oud Berg markt behoefte is om een nieuw evenement te 

organiseren. Besloten wordt een werkgroep op te richten en de behoeften en 

mogelijkheden te bespreken. De heren Van Kan en Bessems en de dames Heugen 

en Derkx melden zich aan. De voorzitter zal een datum prikken en meedoen aan de 

eerste bespreking. 

• E-mail Rosemarie Bovy-Claessens inzake historie Berg 

Bekeken wordt hoe we ondersteuning kunnen bieden aan het initiatief om de 

historie van Berg onder de aandacht te brengen. Mevr. Bovy-Claessens zorgt voor 

tekstueel materiaal, dhr. In de Braekt kan zorgen voor fotomateriaal en 

bijbehorende toelichtingen. 
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• 6. Update Gebiedsvisie Berg 

• De voorzitter schetst aan de hand van een presentatie een tijdslijn over wat er in de 

afgelopen periode is gebeurd rondom de gebiedsvisie Berg en vraagt zich af waar het 

idee vandaan gekomen is dat Berg als ‘lintdorp’ een centraal dorpshart nodig heeft. Dit 

lijkt vooral een idee te zijn vanuit gemeente/adviesbureaus en niet van bewoners. 

• Patricq Houten licht namens Bewonerscollectief Kern Berg toe hoe zij zich vooralsnog 

succesvol hebben verzet tegen de plannen nadat ze niet gehoord werden als belangrijke 

stakeholder. Ook dienden ze een alternatief plan in aan de hand van 8 punten waarin ze 

o.a. pleiten om de verschillende publieksfuncties verspreid te houden over het dorp om 

zo te veel verkeer op 1 plek te voorkomen en ‘dode’ hoeken op andere plaatsen. 

• De voorzitter geeft aan dat het Kernoverleg geen partij kiest in deze kwestie maar zich 

vooral inzet om te zorgen dat alle inwoners de kans krijgen om zich uit te spreken over 

mogelijke plannen. Daarnaast is het belangrijk om mee te denken over goede 

alternatieven voor de invulling van de gebiedsvisie. 

 

• 7. Zelfsturing en de rol van het Kernoverleg 

• Aan de hand van een presentatie schetst de voorzitter de huidige invulling van het 

Kernoverleg: Het kernoverleg is hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt. Ook wordt 

het verschil tussen Burgerkracht (ook wel ‘zelfsturing’) en Burgerparticipatie toegelicht. 

• Daarnaast wordt de huidige invulling van het Kernoverleg besproken: een vereniging 

waarin het 3-koppige bestuur het meeste werk oppakt en de 2-maandelijkse openbare 

vergaderingen. De voorzitter heeft onderzocht hoe andere kernoverleggen dit invullen. In 

Sibbe-IJzeren is er bijv. sprake van een vaste ‘kerngroep’ naast het bestuur. 

• De voorzitter stelt voor om ook in Berg te gaan werken met een vaste ‘kerngroep’ 

inclusief bestuur, die vaker bij elkaar komt dan enkel de 2-maandelijkse vergaderingen 

en waarbinnen makkelijker taken verdeeld kunnen worden. De bezetting van de groep 

zou kunnen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden die zich actief willen 

inzetten voor het Kernoverleg (bijv. een ondernemer, jongere, een organisatietalent etc.). 

• Na enkele instemmende reacties maar ook enkele kritische, vraagt de voorzitter het idee 

te laten bezinken zodat we er tijdens komende vergadering op terug kunnen komen. 

• Tot slot stellen de medewerkers ‘Burgerkracht’ van de gemeente zich voor. Ruth Linders 

is onlangs aan de slag gegaan als medewerkster binnendienst. Vanuit haar rol zal ze 

initiatieven vooral ondersteunen op het gebied van administratieve en financiële 

afhandeling en de nodige interne communicatie. Collega Bob van Bergen verzorgt de 

communicatie naar buiten toe, gaat het veld in en is het eerste aanspreekpunt voor 

Burgerkracht initiatieven voor het Kernoverleg.  

• 8. Update lopende projecten: 

• Project: Consolidatie kalkbranderij Geulhem 
• Dhr. In de Braekt laat weten dat het na lange tijd gelukt is om contact te leggen met 

Stg. Limburgs Landschap. In de komende weken wordt akkoord verwacht vanuit de 

provincie op de financiering voor de afronding van de consolidatie. 

• Een nieuwtje dat dhr. In de Braekt nog kan delen is dat er gewerkt wordt aan 

plannen om de Bronsdaelgroeve open te stellen voor publiek. 

• Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 
• Dhr. In de Braekt laat weten dat aanstaande zaterdag opnamen met een drone 

gemaakt zullen worden om een goed beeld te krijgen van het uitzicht vanuit een 

mogelijke toren en de benodigde hoogte. 
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• 9. Rondvraag 

• Dhr. Van der Wal wil weten of bekend is waar het ‘wapen’ van Berg dat op de gevel van 

het oude gemeentehuis hing naartoe is. Dhr. In de Braekt laat weten dat dhr. Smeets, 

eigenaar van het complex dit veiliggesteld heeft vóór de verbouwing. 

• Dhr. Verheggen laat weten dat er niet moet worden vergeten ook Vilt te betrekken bij 

verdere uitwerking van plannen rondom een gebiedsvisie. 

 

• 10. Sluiting 

• Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten. 


