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Aanwezigen: Bert Heijnens, Ralph Kaumanns, José van der Leeuw, Maartje van der Wees, Huub 

in de Braekt, Elly Wolfs, Phile Wolfs, Jean Slijpen, Gus Quaetflieg, Léon Blom, Guido Dautzenberg 

(voorzitter), Mark Huijnen 

Gasten: - 

Afwezig met kennisgeving: Dick van der Wal, Bert Hardij, Els van Laar, Jos van Kan, Hub 

Troisfontaine, Willy Beckers 

 

• 1. Opening & vaststellen agenda 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

• 2. Mededelingen 

• Campagne Delta Fiber: het Kernoverleg beperkt zich tot het onder de aandacht brengen 

van de infobijeenkomsten. 

• Bijeenkomst groenbeleidsplan: De heren Heijnens en Huijnen zijn aanwezig geweest bij 

de bewonersavonden. De insteek was om ideeën op te halen bij inwoners om hen zo 

onderdeel te maken van het opstellen van het nieuwe groenbeleid van de gemeente. 

Tijdens een nog te plannen vervolgbijeenkomst worden de eerste resultaten 

gepresenteerd. Dhr. Huijnen roept iedereen met goede (verbeter)ideeën rondom het 

groen in en rond ons dorp op de volgende keer ook deel te nemen. 

• Dodenherdenking Berg: het bestuur van het Kernoverleg heeft een krans gelegd en 

deelgenomen aan de bijeenkomst bij de kerk. 

 

• 3. Mededelingen 

• De notulen van 17-03-2022 worden ongewijzigd vastgesteld en de actielijst bijgewerkt. 

 

• 4. Ingekomen stukken 

• De binnengekomen stukken worden kort besproken.  

• Specifiek wordt ingegaan op: 

• E-mail Camille Spronken inzake snelheidsremmende maatregelen Op de Dries-zuid 

Het kernoverleg beperkt zich tot het geven van advies in de aanpak en de contacten 

met de gemeente. Dhr. Spronken werkt een enquête uit om het draagvlak te peilen 

in de buurt. 

 

• 5. Update Gebiedsvisie Berg 

• De voorzitter geeft aan de hand van een aantal slides een update over de gebiedsvisie 

Berg en dan met name de locatiekeuze voor de nieuwe basisschool. 

• De vergadering is van mening dat ook hier de inwoners te beperkt betrokken zijn bij het 

tot stand komen de uiteindelijke keuze. Hierdoor gaan de hakken van diverse 

betrokkenen steeds verder in het zand. Een situatie die zowel voor de inwoners als de 

gemeente ongewenst is. Inspraak zou door de gemeente in brede zin veel serieuzer 

aangepakt moeten worden. Alleen zo krijg je mensen mee is de conclusie. 
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• 6. Vervolg zelfsturing en de rol van het Kernoverleg 

• De voorzitter geeft aan dat er nog geen grote stappen zijn gezet. Naast het initiële idee 

om te werken met een vaste kerngroep is ook het idee ontstaan om mogelijk het bestuur 

uit te breiden met enkele leden. De achterliggende reden is nog altijd gelijk: het werk 

meer kunnen spreiden en het vergroten van het actieve netwerk van het Kernoverleg. 

• 7. Evaluatie Amstel Gold Race 2022 

• Uit een korte evaluatie blijkt dat er met name overlast is geweest rond de finishlocatie. 

Een groep bewoners heeft zelf al het initiatief genomen hierover met de organisatie in 

gesprek te gaan. 

• 8. Terugkoppeling eerste overleg dorpsfeest (4 mei) 

• De voorzitter laat weten een succesvolle eerste bijeenkomst achter de rug te hebben. 

Naast het Kernoverleg waren enkele ondernemers, Stg. Evenementen Berg en de Bergse 

Tutte vertegenwoordigd. De eerste ideeën over het concept, datums en mogelijke 

invulling zijn besproken. 

• 9. Terugkoppeling bijeenkomst kernoverleggen Valkenburg a/d Geul (18 mei) 

• Alle 7 de kernoverleggen waren vertegenwoordigd en hebben elkaar meegenomen in hun 

aanpak, activiteiten en organisatiestructuur. De deelnemers waren enthousiast over het 

initiatief en zagen de meerwaarde van terugkerend gezamenlijk overleg in. Ook hebben 

de medewerkers van gemeente en provincie toelichting gegeven op de aanstaande 

evaluatie van ‘zelfsturing’. In dat kader wordt de volgende gezamenlijke bijeenkomst dan 

ook georganiseerd door de gemeente. 

• 10. Update lopende projecten: 

• Project: Consolidatie kalkbranderij Geulhem 

• Dhr. In de Braekt laat weten dat er op dit moment geen nieuws is. Het gaat enkel 

nog om de ‘puntjes op de ‘i’’ bij dit project: het onderhoud, afbakening met een 

hekwerk en een informatiebord. Bij Stg. Limburgs Landschap lijkt het project 

afgesloten te zijn en daarom zou er opnieuw energie in gestoken moeten worden. 

De werkgroep vanuit het Kernoverleg is echter niet meer actief. Nagegaan wordt wie 

in de werkgroep zat om zo te bepalen of deze weer opgestart kan worden. 

• Project: Uitzichttoren Wippertse Heide 

• Uit de filmopnamen die dhr. In de Braekt heeft laten maken met een drone blijkt dat 

het uitzicht over het Geuldal vanaf de Wippertse Heide nog altijd prachtig is. Ook 

blijkt dat de huidige begroeiing ervoor zorgt dat de uitzichttoren onrealistisch hoog 

moet worden dan wel uitgebreide bomenkap plaats zou moeten vinden. Naast de 

bestaande uitdagingen qua o.a. financiering, eigenaarschap en beheer komt 

hiermee de haalbaarheid van het project steeds meer in het geding.  

• Vanwege bovengenoemde en de zeer beperkte voortgang wordt besloten het project 

niet terug te laten keren bij de lopende projecten. 

• Project: Dorpsagenda 2030 

• Dit project is al snel na de start op pauze gezet vanwege corona. Diverse mensen 

blijken enthousiast te zijn om dit traject weer op te pakken. 

• 11. Rondvraag 

• Dhr. Quaetflieg vraagt aandacht voor meer snelheidscontroles in de 30km zones in ons 

dorp en het parkeren van (bezorg)busjes op de stoepen. 

 

• 12. Sluiting 

• Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten. 


