
Openbare bijeenkomst
Donderdag 17 november 2022

Hét bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt



Agenda

 1. Opening & mededelingen 19.30-19.40u

 2. Nieuw initiatief: ontmoetingsplekken voor jong & oud 19.40-20.00u

 3. Terugkoppeling resultaten dorpsagenda 2030 20.00-20.15u

 4. Denk mee!: Wonen in Berg en Terblijt 20.15-21.00u

 5. Update projecten & lopende zaken 21.00-21.20u

 Groenbeleidsplan Valkenburg a/d Geul

 Doorstart D’r Moostuin

 Nieuwbouw basisschool Berg

 Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023

 Kribkeswandeling 2022

 6. Rondvraag & sluiting – 21.20u-21.30u



Ontmoetingsplekken voor jong & oud



SWOT-analyse

S = Strength = Kracht
- Wat zijn onze sterke punten?

- Waar zijn wij goed in?

- Waar zijn we trots op?

- Waarom woon je graag hier?

W = Weakness = Zwakte
- Wat zijn onze zwakke punten?

- Waar hebben wij moeite mee?

- Waar schamen we ons voor?

- Wat mis je hier?

O = Opportunity = Kans
- Welke kansen zie je voor Berg en 

Terblijt?

- Welke toekomstige verbeteringen 

zijn mogelijk in ons dorp?

T = Threat = Bedreiging
- Toekomstige bedreigingen of gevaren 

voor Berg en Terblijt?

- Welke negatieve ontwikkeling zou 

voor jou een reden zijn om te 

verhuizen?
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&

Nu
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Resultaten SWOT analyse
Een analyse van Berg en Terblijt – 15-09-2022

Sterkte

• Mooie omgeving / natuur (6)

• Centrale ligging (2)

• Goede bereikbaarheid

• Voldoende voorzieningen

• Prettig wonen met plezierige mensen

Kans

• Supermarkt als ontmoetingsplek

• Andere functie kerkgebouw (ontmoeting/gemeenschapshuis)

• Fonterhof openstellen voor inwoners en vice versa

• Donderdagmarkt gezelliger maken

• Aandacht voor ‘opvang’ nieuwe inwoners (bijv. info-folder)

• ‘t Vöske omvormen tot bindend element in het dorp

• Woningbouw t.b.v. doorstroom en kans voor starters

• Grote bedrijven naar Rijksweg (i.v.m. verkeersoverlast)

• Na x-aantal jaar zal er uitbreiding moeten zijn voor winkels

• Woonplezier van inwoners bovenaan stellen

• Toerisme

Zwakte

• Weinig passende en betaalbare woonruimte (4)

• Weinig saamhorigheid (wel wonen, niet leven)

• Beperkt verenigingsleven

• Weinig samenwerking tussen verenigingen

• Weinig sociale activiteiten voor jongeren en ouderen

• Weinig ontmoetingsplekken voor dorpsbewoners

Berg bruist niet, geen levendigheid

• Onduidelijke eigen identiteit (Berg/Bergenaar)

• Schoolroutes onveilig

• Slecht onderhoud openbare ruimte

Bedreiging

• Geluidsoverlast (o.a. vliegverkeer) (4)

• Vergrijzing (2)

• Toename wielertoerisme (2)

• Toenemend aantal inwoners ‘van buiten het dorp’ (2)

• Vertrek van jeugd uit dorp

• Verstedelijking

• Klimaatverandering

• Individualisering in samenleving

• Verkeerstoename

• Groeiend aantal (hinderlijke) evenementen / activiteiten

• Verdwijnen voorzieningen

• Aantasting natuur / mooie omgeving door toerisme

• Te weinig huisvesting voor eigen inwoners



Resultaten workshop 2020
Thema’s voor dorpsagenda 2030 (09-01-2020)

 1. Wonen – 4900

 2. Voorzieningen – 3600

 3. Duurzaamheid – 1950

 4. Buitenleven & Groen – 1200

 5. Veiligheid – 1200

 6. Sociale activiteiten & verenigingen – 1050

 7. Samenleven – 850

 8. Doelgroepen - 700

 9. Werk & Ondernemerschap – 600

 10. Cultuur & evenementen - 550



Denk mee: Wonen in Berg en Terblijt

Sterkte

• Mooie omgeving / natuur (6)

• Centrale ligging (2)

• Goede bereikbaarheid

• Voldoende voorzieningen

• Prettig wonen met plezierige mensen

Kans

• Andere functie kerkgebouw

• ‘t Vöske omvormen tot bindend element in het dorp

• Woningbouw t.b.v. doorstroom en kans voor starters

• Woonplezier van inwoners bovenaan stellen

Zwakte

• Weinig passende en betaalbare woonruimte (4)

Bedreiging

• Vergrijzing (2)

• Te weinig huisvesting voor eigen inwoners

• Vertrek van jeugd uit dorp



Instructies 1/2

 3 vellen met vragen aan jouw leeftijdscategorie over wonen in Berg en Terblijt

 Schrijf zoveel mogelijk ideeën/dromen/wensen op naar aanleiding van de vraag. 

 Schrijf voor de vuist weg. Het eerste dat in je opkomt is vaak het beste.

 Denk niet in beperkingen, alles kan!

 Terugkoppeling uit de groepen



Instructies 2/2

 25 minuten voor de volgende 6 vragen:

 1. Wat betekent fijn wonen voor jou?  (bijv. een duurzaam huis, een veilige omgeving)

 2. Wat is er nodig in ons dorp om te zorgen dat jouw leeftijdscategorie 

inderdaad fijn kan (blijven) wonen? (bijv. rust & ruimte, winkels, groen)

 3. Wat zijn de belemmeringen die ervoor zorgen dat jouw 

leeftijdscategorie (nog) niet kan wonen zoals gewenst? (bijv. geen passende woning)

 4. Wat kan de gemeente doen? (bijv. (financiële) ondersteuning bieden, beleid aanpassen)

 5. Wat kunnen we als bewoners zelf doen?

 6. Blanco > alles dat je nog nergens kwijt kon.



Verder meedenken?

Wil je verder meedenken over wonen in 

Berg en Terblijt?

Meld je dan aan, je bent welkom!



Update projecten & lopende zaken

 Groenbeleidsplan Valkenburg a/d Geul

 Doorstart D’r Moostuin

 Nieuwbouw basisschool Berg

 Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023

 Kribkeswandeling 2022



Vragen?



Tot de volgende keer!
www.kernoverleg-bergenterblijt.nl 

Hét bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt


