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Verslag van de 25ste Algemene Ledenvergadering, d.d. 29 april 2014,
gehouden in Gemeenschapshuis D’r Eck.
1.: Opening en vaststelling agenda.
De secretaris (bij absentie van een voorzitter) opent de vergadering om 19.30u en heet
iedereen welkom.
Een bijzonder welkom aan Mevrouw Marlies Dreissen, de nieuwe wethouder van de
gemeente Landgraaf, met in haar portefeuille o.m. wijkgericht werken en als zodanig direct
betrokken bij het reilen en zeilen van Rimburg. Verder is er een bijzonder welkom voor de
bestuurskandidaten Joep Kleinen en Chris Haarbosch, voor Raymond Jansen, wijkagent, Hub
Dohmen, wijkcoördinator en Frank Kapsenberg van de gemeente Landgraaf. Het woord wordt
gegeven aan Marlies.
Zij stelt zich voor. Marlies is 53 getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze werkte de
afgelopen 24 jaar bij Heemwonen en dan vooral gericht op leefbaarheid in de wijken,
inclusief probleemoplossingen. Zij wil de inzet van haar voorganger Freed Janssen voor
Rimburg voortzetten en, waar nodig, nog verder uitbouwen.
Er zijn 33 aanwezigen.
Met kennisgeving zijn afwezig: Edmée Kusters, Harrie Robroek, Judith en Jos Pauly, Albert
Verreck, Frits Blank, Emal Olomi, Jeannette Neggers, Peter Vleeschhouwers en Uli Klein.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.: Bestuursmutatie.
Omdat Lenie Haarbosch is gekozen in de gemeenteraad, moet zij haar functie van voorzitter
van de Belangenvereniging Rimburg neerleggen. De statuten staan niet toe dat, in het kort
gezegd, een lid van de raad van de gemeente Landgraaf in het bestuur van de
Belangenvereniging Rimburg kan zitten. Echter omdat er op dit moment nog geen opvolger
beschikbaar is, is Lenie bereid het voorzitterschap (ad interim) te aanvaarden tot er een
voorzitter beschikbaar is, maar uiterlijk tot de najaarsvergadering.
Voor een mogelijke voorzitter heeft de Dorpsraad al gezorgd in de persoon van Joep Kleinen.
Hij is bereid zodra hij beschikbaar is in het bestuur zitting te nemen.
Ook Chris Haarbosch heeft zich verkiesbaar gesteld.
De Dorpsraad presenteert nu drie voorstellen:
1. Toestaan dat, in afwijking van de statuten, Lenie in de Dorpsraad zitting blijft
nemen en het voorzitterschap continueert tot een nader te bepalen tijdstip;
2. Joep Kleinen te benoemen als lid van de Dorpsraad en
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3. Chris Haarbosch te benoemen als lid van de Dorpsraad.
Ad 1. Omdat het hier gaat om een persoon dient de stemming schriftelijk te geschieden. De
statuten staan echter toe dat dit bij acclamatie kan, tenzij zich iemand daartegen verzet.
Geen van de stemgerechtigde leden heeft bezwaar tegen stemming bij acclamatie.
Voorstel 1. wordt zonder tegenstem aangenomen en Lenie keert terug in de Dorpsraad.
Volgt applaus.
Ad 2. Voor de behandeling van dit voorstel wordt dezelfde procedure gevolgd.
Joep wordt zonder tegenstem in de Dorpsraad benoemd.
Volgt applaus.
Ad 3. Voor de behandeling van dit voorstel wordt dezelfde procedure gevolgd.
Chris wordt zonder tegenstem in de Dorpsraad benoemd.
Volg applaus.
Jos bedankt de vergadering voor de instemming met de voorstellen.
Hij zegt verder verguld te zijn met de bereidheid van Joep straks als voorzitter van de
Dorpsraad op te treden.
Hierna neemt Lenie de voorzittershamer over.
Zij bedankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen. Ook zegt zij in Joep een
droomopvolger te hebben gevonden.
3.: Verslag 24ste Algemene Ledenvergadering.
- Agendapunt 6, Voorzieningen Kraanweg.
André Pauli merkt op dat het aanbrengen van katogen een goede oplossing is, maar dat het
onkruid ter plaatse bijna hoger is dan die ogen. Daarnaast blijken ze slechts vast te zitten met
tape.
Hub Dohmen zegt dat het daar Kerkraads grondgebied is en dat de betrokken ambtenaar van
Kerkrade toegezegd heeft de diverse werkzaamheden uit te voeren.
- Agendapunt 6, Vuilnisbakken.
Andre vraagt of het mogelijk is de vuilnisbak bij de bushalte aan de Rimburgerweg te
verplaatsen naar een plek waar daaraan meer behoefte bestaat, bv. het waterwerk of de
Kapelweien.
Hub zegt dat bij bushaltes in principe een vuilnisbak hoort. Een verplaatsing of andere
oplossing moet bezien worden. Marlies zegt toe hieraan medewerking te willen geven.
- Agendapunt 6, Jagers in het Rimburgerbos.
Fred Römkens zegt met het verhaal in de vorige vergadering van Bianca Prickartz niet veel te
kunnen. Hij zegt dat er hoe dan ook geen belang is dat daar gejaagd wordt. Hij voegt aan zijn
bezwaren een nieuw element toe. Het lijkt hem namelijk onmogelijk dat ter plaatse een
aaneengesloten jachtgebied van 40 ha bestaat. Hij vraagt of de gemeente van die
jachtvergunningen niet af kan. Zijn die wel geldig? Als er geen aaneengesloten gebied van 40
ha is, kan dat gelden als een ontbindende voorwaarde.
Hub vraagt of er nog incident zijn geweest of meldingen daarvan. Voor zover hem bekend
zijn er geen klachten meer geuit. Bij de beoordeling van de kwestie speelt dat een rol. Ook
andere overwegingen, zoals de wildstand, tellen mee.
Fred wijst er nog op dat aldaar de recreatie toeneemt en daarmee de gevaren.
Hub zegt toe de vergunningen te laten toetsen.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
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4.: Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jacques van Haalen en Jo Logister, heeft16 april jl.
ten huize van John Koehler, de boekhouding over het jaar 2013 gecontroleerd. Op een kleine
correctie na en de aanbeveling de lijsten van de contributierondgang op de computer te
verwerken, is deze akkoord bevonden.
Zij stellen voor tot decharge van de penningmeester.
5.: Financieel overzicht.
De penningmeester leest de inkomsten en uitgaven over 2013 voor. Het jaar was afgesloten
met een positief saldo.
Ook de begroting voor 2014 laat een positief saldo zien.
Uit het antwoord op de vraag van Jo Logister hoe rijk we dan eigenlijk zijn, blijkt dat we over
een ruim bedrag beschikken.
Jacques van Haalen is van mening dat het geld terug moet naar de bewoners.
De voorzitter verklaart dat deze reserve bewaard moet worden om mogelijke projecten te
kunnen realiseren. Zo is bv. in het verleden gezorgd voor een tweede AED en ondersteuning
voor de Rimwormpjes. Recent was gedacht de oprichting van een jeu de boulesclub te kunnen
steunen. Het voor de werving van leden benodigde drukwerk is door de Dorpsraad bekostigd.
Henk Beckers vindt renteloze voorschotten niet gebruikelijk; liever leningen of, onder deze
riante financiële omstandigheden, giften. Overigens hangt dat af van wat en waarvoor.
Voorzitter Lenie stelt dat elk goed onderbouwd initiatief, dat het algemeen belang dient of de
leefbaarheid ten goede komt, zeer zeker kans maakt op een startsubsidie van de Dorpsraad.
6.: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.
Jacques van Haalen treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Voor het lopend jaar
worden benoemd Jo Logister en Henk Ploemen. Als reserve treedt toe Paul Kusters.
7.: Mededelingen.
- 1. Schade aan gebouwen enz. door wateroverlast
Binnenkort wordt u benaderd om de gegevens waar het onderzoeksbureau Palte in haar huis
aan huis folder om gevraagd heeft, te verstrekken.
- 2. Openbaar vervoer in Rimburg.
In het kader van de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg, wordt Rimburg
slecht bedeeld. Men is van mening dat daar te weinig van gebruik wordt gemaakt. De
Dorpsraad denkt daar anders over. Wij, alsook de gemeente, hebben onze zienswijze bij de
provincie ingediend. Kernpunt daarvan is dat het recht op openbaar vervoer hier moet blijven.
Jacque-Michel Bloi spreekt er zijn teleurstelling over uit dat leden van de Dorpsraad de petitie
niet hebben getekend. De voorzitter verontschuldigt zich daarvoor.
Er zijn OV varianten voorhanden als flexbus of wensbus.
Er volgen nog vele besprekingen; de resultaten moeten we afwachten. We hopen op de
medewerking van de gemeente en steun van Marlies.
Hub deelt mede dat in september a.s. vanuit het Wijkpunt Heereveldje gestart wordt met een
wijkbus. Die is bedoeld voor vervoer naar en van dagopvang e.d., maar kan wellicht ruimer
ingezet worden, ook voor Rimburg. Staat echter geheel los van het openbaar vervoer.
- 3. Wijkpunt Heereveldje.
Het wijkpunt is geopend. Je kunt er terecht voor het meedoen aan activiteiten, een kop koffie
drinken, een praatje maken. Zelfs van een maaltijd genieten. Je kunt er ook terecht met je
vragen en zorgen. Meer informatie op de website van het wijkpunt.
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- 4. Spectaculum Romanum,
Het Romeins feest komt er weer aan en wel in het weekend van 9 en 10 augustus a.s. We zijn
daar blij mee. Om financiële redenen dreigde het te worden afgelast.
- 5. TOR-activiteit.
TOR (Toeristisch Ondernemend Rimburg) organiseert op 18 mei a.s. een culinaire wandeling
rondom Rimburg. De uitnodigingen worden binnenkort rondgebracht.
8.: Rondvraag.
- 1. Jos Huynen maakt iedereen er op attent er voor te zorgen dat aan het onderzoeksbureau
Palte alle schades zeer gedetailleerd gemeld worden. Ook scheuren en schimmelkolonies die
men zelf al heeft bedekt met een stuclaag, of achter een verwarming zitten. Meld alles, wat
dan ook.
- 2. Henk Beckers deelt mee dat Vodafone de ontvangst heeft verbeterd. Internetten lukt nog
niet voor iedereen, maar de mobiele telefoon werkt veel beter dan voorheen.
- 3. Henk zegt dat de website van de Dorpsraad hopeloos achter loopt. Kennis, en naar blijkt
ook geld, is er in voldoende mate om dit euvel snel op te lossen.
De voorzitter zegt dat de men een interactieve website wil. De medewerking aan Digidorp is
opgezegd en de nieuw opgezette site is niet door ons te benaderen. Er zal aan worden
gewerkt.
- 4. Henk deelt m.b.t. het Spectaculum Romanum nog mee dat de gemeente € 30.000,- had
toegezegd. De provincie verdubbelde dat bedrag (zoals gebruikelijk) niet, maar wilde slechts
€ 6.250,- beschikbaar stellen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Landgraaf besloten
garant te staan voor het ontbrekende bedrag.
Binnenkort gaat de Dorpsraad met de plaatselijke verenigingen om de tafel om de
werkzaamheden binnen het randgebeuren en de vergoeding daarvoor naar ieders tevredenheid
af te stemmen.
- 5. Fred Römkens voegt aan de mededeling van Henk over de bereikbaarheid voor mobile
telefoons toe, dat de bereikbaarheid via KPN zeer wisselvallig is. Gebleken is dat hij wel
bereikbaar was, maar via een Duits net met als gevolg een hoge rekening. Hij heeft na protest
een bedrag teruggekregen, maar veel te weinig. Hij is nog in gesprek met KPN.
- 6. Naar verluidt ondervindt men sinds begin april aan de groene parkeerplaats veel overlast
van jongelui met rumoerige, snelle auto’s. Men laat keiharde muziek horen en men laat veel
rommel achter. Dat begint zo rond half elf en duurt tot middernacht.
Raymond Jansen vraagt dit hem persoonlijk per e-mail te melden.
- 7. Betreffende een overlast bezorgend echtpaar zou de daar voor benaderde
woningbouwvereniging geen enkele mededeling van de Dorpsraad hebben verkregen.
De voorzitter zegt dat de vereniging haarfijn op de hoogte is van het probleem. Ook gemeente
en politie zijn op de hoogte. Wellicht heeft men met iemand gesproken die niet persoonlijk
daarvan wist. Het is overigens niet de taak van de Dorpsraad, noch is zij bij machte een
oplossing te bieden. Zij kan alleen signaleren.
Marlies voegt toe dat zij in haar vorige werkzaamheden veelvuldig in aanraking is geweest
met dergelijke problemen. Zij vraagt in dat soort gevallen iedere keer een melding door te
geven met zoveel mogelijk details. Zo kan men een dossier vormen en een procedure
opstarten bij de rechter.
Dat het niet leuk is dat soort zaken te melden, vindt zij begrijpelijk.
- 8. Heidi Bloi vraagt van de Dorpsraad meer tussentijdse info.
De voorzitter antwoordt dat er naar gestreefd wordt de Nieuwsbrief 4x per jaar te laten
verschijnen. Met een verbeterde/vernieuwde website hebben we meer mogelijkheden.
- 9. Heidi merkt op dat het infobord aan de parkeerplaats nabij de afvalbakken alleen
leesbaar is bij het volgen van de weg omhoog.
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Henk Beckers merkt op dat het in principe bedoeld is voor mensen die bij het milieu eiland
hun afval afleveren.
- 10. Lia Vleeschhouwers vraagt hoe het zit met het verbod voor landbouwverkeer over de
Wormbrug.
Hub Dohmen zegt dat vandaag of morgen het verkeersbesluit in de Staatscourant wordt
gepubliceerd. Het is op het gemeentehuis tot 11 juni a.s. ter inzage. Indien geen
bezwaarschriften worden ingediend, wordt het besluit onherroepelijk en kan men beginnen
met de uitvoering.
- 11. Hannie Kleijnen merkt op dat de borden die wijzen op de paddentrek nog steeds
aanwezig zijn, terwijl de paddentrek al voor bij is. Jan Spiets meldt dat de borden pas kunnen
worden verwijderd als Ziut de stroomvoorziening voor de verlichting afkoppelt. Hub Dohmen
zal dit proces proberen te bespoedigen.
9.: Korte pauze.
De pauze wordt zeer ingekort vanwege een voetbalwedstrijd op tv.
Na de pauze geeft Frank Kapsenberg een toelichting op de plannen voor de
Gebiedsontwikkeling van het buitengebied.
Aan de hand van kaartmateriaal geeft Frank aan wat al is gerealiseerd en wat nog moet
gebeuren. Het Rimburgse bos wordt versterkt en er komen veel meer wandelpaden.
Sluiting.
De voorzitter bedankt Frank voor zijn presentatie en sluit om 21:30u de vergadering met dank
aan iedereen voor zijn/haar inbreng.
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