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Aanwezigen: Willy Beckers, Frans Erens, Jos van Kan, Els van Laar, Klaas Spoelstra, Corry 

Ketelaars, Jeu Lambrichts, Michel Meertens, Patricq Houten, Frans Tummers, Ans van der 

Sangen, Ralph Kaumanns, Maartje van der Wees, Huub in de Braekt, Elly Wolfs, Phile Wolfs, Jean 

Slijpen, Léon Blom, Guido Dautzenberg (voorzitter), Mark Huijnen 

Gasten: - 

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

 

• 1. Opening & vaststellen agenda 

• De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van het project van Els van Laar 

(ontmoetingsplek jong & oud) onder punt 7. 

 

• 2. Mededelingen 

• Er zijn geen mededelingen 

 

• 3. Notulen en actielijst 

• De notulen van 19-05-2022 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

• 4. Ingekomen stukken 

• De binnengekomen stukken worden kort besproken.  

• Specifiek wordt ingegaan op: 

Gemeente Valkenburg inzake sponsoring en onderhoud rotonde Rasberg 

Diverse deelnemers aan de vergadering geven aan dat juist het gebrek aan 

flexibiliteit bij de gemeente en het strikte vasthouden aan het beleid ervoor zorgt dat 

de adoptie niet slaagt. Daarnaast dient het woelratten probleem opgelost te worden. 

Besloten wordt dit via het kernoverleg kenbaar te maken bij de gemeente. 

Visit Zuid-Limburg inzake Kribkeswandeling 2022 

Besloten wordt de wandeling weer uit te zetten. Huub benadert de deelnemers. Een 

nadere inspectie van de route wordt uitgevoerd om te bepalen of de route ook 

aangemeld wordt voor promotie via Visit Zuid-Limburg. 

 

• 5. Gebiedsvisie Berg 

• De voorzitter geeft aan dat er op dit moment eigenlijk geen sprake meer is van een 

gebiedsvisie. Er is nu alleen nog sprake van de nieuwbouw van een Samenwerkend 

Kindcentrum op het bestaande perceel van de school. 

• De informatieavond in oktober wordt tot nader order uitgesteld aangezien ook de school 

zelf hun interne info-avond voor de ouders heeft uitgesteld. 

 

• 6. D’r Moostuin 

• De voorzitter licht het voornemen van Ralph Bruls en Aschwin Gulikers toe om te stoppen 

met D’r Moostuin per eind 2022. Vanuit het Kernoverleg is er gelobbyd om het initiatief 

te kunnen doorstarten om zo alle investeringen van de afgelopen jaren niet verloren te 

laten gaan. Serieuze gesprekken met een overnamekandidaat zijn op dit moment 
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gaande waarbij er goede hoop is dat er een doorstart kan plaatsvinden. 

 

• 7. Update lopende projecten: 

• Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023 

• De voorzitter laat weten dat 28 mei 2023 als datum geprikt is voor een gevarieerd 

dorpsfeest rondom gemeenschapshuis ’t Vöske. De werkgroep komt op regelmatige 

basis samen om de verdere details uit te werken. 

• Voortgang nieuwe organisatie Kernoverleg 

• De voorzitter licht toe dat er op dit moment een pilot loopt met een zogenaamde 

‘kopgroep’ waarin een aantal inwoners met grotere regelmaat samenkomen om te 

werken aan projecten van het Kernoverleg. Op dit moment hebben er 2 

bijeenkomsten plaatsgevonden. De aanpak zal op een later moment geëvalueerd 

worden. 

• Ontmoetingsplek voor jong en oud 

• Els van Laar laat weten een initiatief gestart te zijn om een ontmoetingsplek voor 

jong en oud te realiseren in het dorp. Dit moet zeker geen JOP worden zoals aan de 

Meesweg maar een centrale plek voor alle doelgroepen. Het overleg steunt het 

initiatief. 

• Dorpsagenda 2030 

• De voorzitter en dhr. Huijnen geven een korte toelichting op het eerder gestarte 

initiatief om een dorpsagenda voor 2030 op te stellen. Na een ‘corona-pauze’ 

pakken we het traject weer op waarbij het Kernoverleg graag meer inzicht krijgt in 

hoe inwoners hun dorp zien. Tijdens de vergadering voeren we daarom een kleine 

workshop uit.   

• 8. Mini-workshop Dorpsagenda 2030 

• De aanwezigen worden verdeeld in 4 groepen die allen conform de SWOT-methode, 

sterke en zwakke punten van ons dorp noteren en bediscussiëren en kansen en 

bedreigingen van buitenaf die invloed hebben op ons dorp. De resultaten worden 

uitgewerkt en besproken tijdens de volgende openbare vergadering. 

 

• 9. Rondvraag 

• Meerdere aanwezigen vragen aandacht voor verkeersonveilige situatie in Berg. 

Geadviseerd wordt om al deze situaties sowieso eerst te melden bij de gemeente. 

• Dhr. Slijpen pleit ervoor ’t Vöske in te richten als ontmoetingsplek en daadwerkelijk de rol 

van gemeenschapshuis te laten vervullen. 

• Dhr. In de Braekt wijst op een artikel in De Limburger d.d. 13-9 inzake het aanpassen van 

de gemeentelijke subsidieregeling. Besloten wordt het standpunt van het Kernoverleg 

kenbaar te maken bij de gemeente. 

 

• 10. Sluiting 

• Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten. 


