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 Verslag van de 26ste Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2014, in 

Gemeenschapshuis D’r Eck. 

 

1.:  Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30u en heet iedereen welkom.  

Het is voor Joep de eerste vergadering als voorzitter. Hij zegt dat we de vorige voorzitter, 

Lenie Haarbosch, graag even in het zonnetje hadden gezet, maar dat zij vanwege de 

raadsvergadering afwezig is. We halen dat later in. Ook is afwezig wethouder Marlies 

Dreissen vanwege diezelfde raadsvergadering. 

Er zijn 19 aanwezigen. 

Met kennisgeving zijn afwezig: Lenie Haarbosch, Jo Logister, Edmée Allon, Jeannette 

Neggers, Jacques van Halen, Lenie Huntjens, Jacques-Michel Bloi, Hannie Kleijnen,  

 

 

 

2.:  Vaststellen van de agenda.  

Op verzoek van de twee vertegenwoordigers van het Wijkpunt “Heereveld”, Emmy 

Silvertant en Monique Eijer, wordt voorgesteld agendapunt 6 direct hierna te behandelen. 

Overigens blijft de agenda ongewijzigd. 

 

6.:  Stand van zaken Wijkpunt Heereveld. 

Joep leidt in en zegt dat op18 mei jl. het Wijkpunt Heereveld is geopend.  

De gemeente Landgraaf gaat het “samen voor elkaar” stimuleren met behulp van wijkpunten. 

Daarbij staan de bewoners van hun wijk centraal. Heereveld is het eerste wijkpunt in 

Landgraaf; er volgen er nog 3 elders in de gemeente. 

Wat wordt er nu bedoeld met samen zorgen voor elkaar? Wat gebeurt er praktisch bij of door 

het wijkpunt en zijn er al resultaten bekend?  

Hij vraagt de dames wat er te melden is.  

 

Allereerst wordt duidelijk gemaakt het verschil tussen wijkpunt en wijkteam.  

Het wijkpunt is het gebouw Heereveld. Dat is onlangs verbouwd en uitnodigend gemaakt. Het 

is een ontmoetingsplek. Men kan er binnenlopen voor een kop koffie, een kaartje leggen yoga, 

samen koken en velerlei andere activiteiten. Men kan zelfs een ruimte huren. Het is bedoeld 

voor de bewoners van de wijk Ubach over Worms. Daaronder valt ook Rimburg. Binnenkort 

komt er ook een wijkpunt in Nieuwenhagen en Schaesberg.  

Het wijkteam zijn 7 mensen van de gemeente, zorg- en maatschappelijke instanties bij wie 

alle vragen die de bewoners van de wijk hebben op het gebied van wonen, leefbaarheid, 

ondersteuning enz., kunnen neerleggen.  

Het wijkpunt is geopend van 9:00u tot 20:00u. het wijkteam is aanwezig maandag t/m vrijdag 

van 9:00u tot 17:00u en vrijdag van 9:00u tot 13:00u. Verder is het team ook telefonisch 

bereikbaar onder nr. 14045; dit is het nummer van het contactcentrum. Ook is het team 

bereikbaar via de website van de gemeente.  

Op de vraag: hoe werkt dat praktisch m.a.w. komt mijn vraag terecht bij de persoon die de 

oplossing kan bieden, wordt geantwoord dat aan de hand van de vraag wordt uitgemaakt 

welke discipline hier in aktie moet komen. Toegevoegd werd nog dat op velerlei gebied 

vragen kunnen worden gesteld; naast die op het gebied van leefbaarheid, vrijwilligerswerk, 

WMO, ook over buurtoverlast, hangjongeren enz. 

Op de vraag hoever de bevoegdheid gaat van het team, wordt geantwoord met een voorbeeld 

zoals het aankaarten van vermeend eenzaamheid of buurtoverlast. In die gevallen zal men 
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over het algemeen alleen iets kunnen doen als de betrokken er van weet en toestemming geeft. 

Er wordt dan samen gekeken naar een oplossing, of er volgt een verwijzing.  

Op de vraag of ook in Rimburg een zodanig wijkpunt kan worden opgezet, is het antwoord 

dat activiteiten ook op andere plaatsen dan Heereveld kunnen plaatsvinden. Wat betreft een 

wijkteam kan worden overwogen in Rimburg spreekuur te houden. Het wijkteam is ook 

telefonisch bereikbaar onder nummer 14045.  

Brochures met meer inlichtingen zijn klaargelegd om mee te nemen.  

Joep bedankt de dames voor hun toelichting en wenst ze een behouden thuisreis.  

 

3.:  Verslag 25ste Algemene Ledenvergadering.  

André Pauli zegt dat zijn opmerking dat de oprit naar de speeltuin het voor de grasmaaier 

moeilijk maakt het terrein op te rijden en dat de trottoirbanden schots en scheef liggen, niet in 

het verslag zijn opgenomen. 

Overigens zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag onder dankzegging aan de 

secretaris goed gekeurd en vastgesteld.  

 

4.:  Mededelingen van de Dorpsraad.  

 1. Met de verbouwing van de school is intussen gestart. Het gebouw is eigendom van 

dhr. Vossenberg. Het schoolplein blijft eigendom van de gemeente. De Dorpsraad gaat de 

gemeente verzoeken om omringende bewoners en de Dorpsraad te betrekken bij de inrichting 

van het plein. 

2. De Dorpsraad wil zich graag inzetten om de leefbaarheid in Rimburg over 10 jaar 

minstens op het niveau van nu te houden. Hoe moet dat eruit zien? Wat vinden we als 

bewoners belangrijk? Willen oudere bewoners in het dorp blijven wonen? Wat is daar dan 

voor nodig aan zorg, woningen, andere voorzieningen? Hoe ziet het verenigingsleven eruit? 

Kunnen we daar nu al iets aan doen of laten we het gebeuren? Hoe is over 10 jaar het 

openbaar vervoer geregeld? Het zou fijn zijn als we een soort plan maken, dat gedragen wordt 

door de inwoners en waarmee we aan die gewenste toekomst kunnen werken.  

In december zal de Dorpsraad enkele vertegenwoordigers van de verenigingen, ouderen, 

jongeren, het bedrijfsleven etc. bij elkaar roepen om hierover mee te denken als eerste start.  

3. Onlangs is door de gemeente i.s.m. Welsun een themabijeenkomst over 

eenzaamheid georganiseerd. Aan eenzaamheid is veel te doen. Mochten er mensen zijn die 

zich eenzaam voelen of kent u mensen, dan is het aan te raden contact op te nemen met het 

Wijkpunt of met Welsun. Uiteraard rekening houdende met de regels van privacy. D.w.z. 

alleen met toestemming van betrokkene.  

 

4. Er is door de gemeente een verkeersbesluit genomen voor de brug over de Worm. 

Dit besluit kan nog niet definitief zijn, omdat 2 personen daartegen beroep hebben 

aangetekend. Dat is hun goed recht, maar dat betekent dat het besluit nog niet uitgevoerd kan 

worden.  

Hub Dohmen deelt mee dat de zaak 3 december a.s. wordt behandeld.  

5. Er loopt, op initiatief van de gemeente, zoals bekend een onderzoek naar de 

scheurvorming in verschillende panden in Rimburg.  

Hub Dohmen deelt mee dat er op dit moment een conceptrapport klaar ligt. Dit is besproken; 

een aantal aanpassingen zijn nog nodig. Daarna moet het College van B&W het rapport 

vaststellen. Dat zal ergens in januari 2015 gebeuren. Daarna wordt het zo snel mogelijk 

besproken met de betrokkenen en kan concreet worden ingegaan op privé vragen.  

6. Belbus/ wensbus. De gemeente is bezig met het oprichten van de z.g. belbus. Een 

bus die bemant wordt door vrijwilligers en die, op verzoek, voor vervoer binnen de gemeente 

kan zorgen. De Dorpsraad staat op het standpunt dat eerst duidelijkheid moet komen over de 
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aanbesteding en de gevolgen daarvan voor het regulier openbaar vervoer in Rimburg, alvorens 

met bel- of wensbussen aan de slag te gaan. Dat wil niet zeggen dat we de boot gaan missen. 

7. Op de huidige speeltuin aan de kapelweien zijn enkele toestellen aan vervanging 

toe. De gemeente heeft overleg met enkele ouders over welke soort speeltoestellen hiervoor in 

de plaats kunnen komen. Volledige vervanging is financieel gezien niet mogelijk. Reparatie 

zal duur uitvallen. Hub Dohmen zal met Jan Spierts overleg plegen over de toestellen die voor 

reparatie in aanmerking komen. 

8. De aanbesteding door de provincie van het openbaar vervoer in Limburg is in volle 

gang. De gunning zal in december plaatsvinden, zodat de nieuwe vervoerder eind 2016 kan 

starten. We volgen de ontwikkelingen. 

Door de Dorpsraad is aan de provincie gevraagd bij de aanbesteding aandacht te schenken aan 

o.m. het internationale aspect van lijn 23, het wegvallen van een rechtstreekse verbinding 

tussen Waubach en Eygelshoven en de bijzondere situatie voor Rimburg en de ligging van 

Rimburg.  

9. De gemeente wil, samen met het I.K.L, aandacht geven aan het Openluchttheater, 

zoals dat er ooit aan de Hoolgrub was gelegen. Het was enige tijd stil rond dit project, maar is 

opnieuw leven ingeblazen. Het theater wordt niet hersteld, maar de locatie moet wel voor de 

toekomst bewaard blijven. Enkele dorpsgenoten, waaronder Albert Verreck, Jan Spierts, 

Pierre Peters en Henk Beckers en de Dorpsraad hebben hier ook over meegedacht. Op 16 

december a.s. is er op het gemeentehuis een presentatie over hoe het er uiteindelijk uit gaat 

zien. 

10. Het project zonnepanelen. De gemeente wil het gebruik van zonne-energie door de 

burgers stimuleren en daarmee de openbare verlichting door de gemeente energieneutraal te 

realiseren. Het systeem werkt als volgt: de gemeente verzorgt geheel de installatie en 

financiert voor. Van de deelnemer wordt gevraagd maandelijks een aflossing van € 15,- te 

betalen. Men profiteert vanaf het begin van de opbrengsten door lager energieverbruik. Na 15 

jaar is de deelnemer eigenaar. De panelen gaan 25 jaar mee. Voor meer informatie kan men 

de website van de gemeente raadplegen.  

Of de panelen ook op de daken van de woningen die vallen onder het “beschermd 

dorpsgezicht” geïnstalleerd mogen worden, is nog geen duidelijkheid.  

 11. Afronding Spectaculum Romanum.  

Op verzoek van de voorzitter geeft Henk Beckers een toelichting.  

Hij zegt dat door tegenvallende subsidies van vooral van de provincie, het er naar uitzag dat 

het hele evenement niet kon doorging. Doordat uiteindelijk de gemeenteraad akkoord ging 

met een toezegging van een garantie kon toch gestart worden 

Het weer zat niet mee. Van Duitse zijde was geen enkele medewerking. Zelfs de affiches 

waren niet verspreid.  

Qua organisatie is alle goed verlopen; de medewerking van de verenigingen liep perfect. De 

financiën zijn geheel afgewikkeld en de verenigingen hebben een behoorlijk bedrag kunnen 

toucheren.  

We kunnen met tevredenheid terugzien.  

De bedoeling is om over vier jaar weer iets te organiseren, maar dan met iets andere zaken en 

een duidelijker financiering. Men denkt aan het aanspreken van de acht z.g. 

convenantgemeenten.  

 

5.:  Bestuursverkiezing. Volgens statutair schema is Jo Joosten aftredend. Hij stelt zich 

herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Schriftelijke stemming is daarom 

niet nodig. Jo wordt bij acclamatie herkozen. 

De voorzitter bedankt de vergadering  
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6.: Regeling financiële bijdrage door belangenvereniging. 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is geconstateerd dat in de kas van de 

belangenvereniging nogal wat reserves zitten. Er wordt voorgesteld om daar iets mee te doen. 

In de uitnodiging voor deze vergadering heeft u kunnen lezen op welke wijze de Dorpsraad 

hieraan tegemoet wil komen. Voor nieuwe initiatieven die de leefbaarheid van het dorp ten 

goede komen kan de Dorpsraad, onder voorwaarden, een financiële bijdrage beschikbaar 

stellen. 

De vergadering gaat met het voorstel akkoord. De Dorpsraad zal hiermee aan de slag gaan. 

 

7.: Rondvraag. 

 1.: De heer Graf is van mening dat, door de open grenzen, de brug over de Worm voor 

alle verkeer opengesteld zou moeten worden. Het verkeer van en naar Palenberg moet zich nu 

steeds een omweg getroosten.  

Het antwoord is dat de sluiting is gevraagd door de bewoners van de Brugstraat. Openstelling 

zou een enorm sluipverkeer opleveren en daarvoor is de straat niet geschikt. Aan terugdraaien 

wordt niet gedacht. 

 2. Marc Linssen vraagt naar het beleid betreffende de plaatsing van afvalbakken. Het 

is namelijk nogal modderig rond de afvalbak bij de groene parkeerplaats.  

Hub Dohmen deelt mee dat aan meer verharding daar wordt gewerkt. Overigens is de 

gemeente terughoudend in het plaatsen van afvalbakken in het buitengebied.  

 3. Ger Cup denkt dat ook op het voormalige mobilisatiecomplex de giftige verf met 

het bestanddeel Chroom 6 is gebruikt en vreest dat restanten daarvan illegaal is geloosd.  

De voorzitter antwoordt dat daarvan nu nog te weinig is bekend. Toegezegd wordt te proberen 

een antwoord te vinden.  

 4. Ger ergert zich eraan dat op hetzelfde complex door de politie wordt geoefend 

zonder dart de omwonenden daarvan in kennis zijn gesteld. Het gaat om het vele en harde 

geluiden door sirenes en megafoons.  

Raymond Jansen zegt dat hem daar niets van bekend is en vraagt sinds wanneer dat aan de 

gang is. Het speelt zich af op Kerkraads gebied.  

 5. Petra de Bruin vraagt of het onlangs door een afvalmachine omgereden paaltje weer 

wordt rechtgezet of vervangen. 

Hub Dohmen zegt toe er werk van te maken. Daarbij wordt gekeken of het gerepareerd of 

vervangen kan worden. Er worden overigens geregeld paaltjes scheef gereden. Bij herstel 

wordt ook de noodzaak bezien. 

  6. André Pauli geeft een compliment over de verbeteringen aan de Kraanweg, maar 

stelt dat aan de verlichting nog het een en ander gedaan moet worden.  

Hub Dohmen heeft de gemeente Kerkrade eveneens gecomplimenteerd. Verder blijkt dat de 

bomen ook een snoeibeurt nodig hebben. 

 7. André vraagt of de noodparkeerplaats niet verhard kan worden. Daar en nabij het 

zitbakje is het een modderpoel.  

Hub wil dit bezien, maar vreest dan een weg te creëren voor sluipverkeer. Het is een 

parkeerplaats en geen weg. Te overwegen is de toegang wat te bemoeilijken.  

 8. André attendeert op het slechte asfalt aan bovenzijde van de Hoolgrub. Bovendien 

loopt de weg wat schuin af en leidt, vooral nu met veel herfstblad, tot gevaarlijke situaties. 

Men moet terdege op je snelheid letten.  

Hub heeft het genoteerd, maar merkt op dat het een lage prioriteit heeft. Daarnaast geeft de 

waterafvoer geeft de nodige problemen.  

Opgemerkt wordt nog dat van de gebruikers van het toch als bospad geziene weggetje, hun 

eigen verantwoordelijkheid gevraagd kan worden. 
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 9. André heeft in de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2013 opgemerkt 

dat de ingang van de speeltuin het voor de grasmaaier moeilijk maakt het terrein op te rijden. 

Onlangs is bij het herasfalteren niets daaraan gedaan. 

Hub Dohmen neemt het mee.  

 10. André vraagt hoe het staat met de fiets- en voetgangersbrug over de Worm.  

Hub Dohmen deelt mee dat er overleg is geweest met Frank Kapsenberg en dat deze in 2015 

weer zal oppakken. Er zijn daarbij veel problemen op te lossen. Men heeft te maken met de 

Duitse autoriteiten, het Waterschap, de gemeente Kerkrade, particulier grondeigenaren enz. 

Het is bovendien een dure brug. Het idee wordt ondersteund, het past uitstekend in het 

internationale fietspadennet.  

 11. Sjir Ackermans vraagt nogmaals aandacht voor het feit dat er nog steeds te hard 

wordt gereden en vraagt of ‘handhaving’ hier iets aan kan doen.  

Raymond Jansen zegt dat gebleken is dat de bewoners zelf vaak te hard rijden. De twijfel die 

daarover bestaat kan hij niet wegnemen. Dit is een te privacy gevoelige aangelegenheid. Hij 

beklemtoont dit van hem aan te nemen.  

 12. Sjir vraagt ‘handhaving’ ook te letten op het parkeren. Geregeld wordt buiten de 

vakken geparkeerd waardoor de het verkeer niet kan uitwijken om tegemoetkomend verkeer 

door te laten.  

De voorzitter zegt de vragen van Sjir in handen te leggen van de daarvoor verantwoordelijken.  

 13. Jo Linssen brengt de wegversmallingen aan de Rimburgerweg onder de aandacht. 

Hij meent dat er voor fietsers steeds gevaarlijke situaties ontstaan doordat er onduidelijkheid 

is hoe men zich daar moet gedragen. Hij vindt dat de chicanes verlegd moeten worden. Hij 

wil daarvoor naar de gemeente stappen.  

Iedereen is het er mee eens dat het daar voor de fietsers vaak gevaarlijk is. Het is niet 

duidelijk hoe de regels zijn en nog beter gezegd, de willekeur hoe ze worden toegepast.  

Hub Dohmen deelt mee dat deze aangelegenheid niet nieuw is en de verkeerskundigen zich 

hierover hebben gebogen. Men heeft een ontwerp waarin is voorzien de chicanes naar het 

midden van de weg te verleggen waardoor de fietser rechtdoor het fietspad kan volgen. Het 

zal bij de eerstvolgende opknapbeurt worden meegenomen. Hub wijst er wel op dat de 

Rimburgerweg nog lang niet aan de beurt is. Er zijn binnen de gemeente slechtere stukken.  

 14. Raymond Jansen deelt mee dat men veel politieuren heeft gestoken in de controle 

van drugsactiviteiten o.a. bij het voetbalveld, maar niets noemenswaardig heeft aangetroffen. 

Hij vraagt niettemin toch alert te blijven en voorvallen te melden met gegevens over tijd, 

kenteken, omstandigheden e.d.  

 15. Marc Linssen vindt dat het trottoir van de Rinckberg op diverse plaatsen erg smal 

is door heggen. Hij stelt voor de bewoners te vragen die hagen wat in te korten.  

 

8.: Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. Hij voegt toe de 

wens het dorp te houden zoals het ons na aan het hart ligt.     

       


