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Verslag van de 29ste Algemene Ledenvergadering op 19 april 2016, om 19:30u, in 

Gemeenschapshuis D’r Eck. 

 

 

1.:  Opening en vaststelling agenda. 

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

Een bijzonder welkom aan Hub Dohmen, de wijkcoördinator en Emal Olomi, medewerker 

van Welsun, en de wijkagenten Engin Öztan en René Heijnen  

Er zijn 39 aanwezigen. 

Met kennisgeving zijn afwezig: Marlies Dreissen, Lenie Haarbosch, Fer Weijers, Fam. Bloi, 

Jo Logister, Fer Weijers, Lia Pluijmen, Richard en Caroline Tilmans, Myra Linssen, Harry 

Robroek, Fred Römkens, Marion Tilmans en Trees Pauli.  

 

In de agenda worden geen wijzigingen voorgesteld.  

 

2.: Verslag 28ste Algemene Ledenvergadering. 

 * Agendapunt 7, sub 1b. Het betreffende gedeelte van de Kraanweg ligt op Kerkraads gebied. 

Kerkrade zal niet tot verlenging overgaan. 

 * Agendapunt 7, sub 3. Het vermelde moet worden herzien in die zin dat de fietsstrook geen 

verplichting inhoudt voor de fietsers. 

 

Het verslag wordt verder goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

 

 3.: Mededelingen van de Dorpsraad.  

1. Inrichting Rimburgerweg: Aanpassing van de chicanes staan momenteel bovenaan 

de wensenlijst voor 2017. Dit jaar nog gaat de Dorpsraad in overleg met de gemeente. 

In het verleden zijn ontwerpen gemaakt, maar de huidige aanpassing betreft uitsluitend 

de chicanes en niet de complete herinrichting van een deel van de weg. De veiligheid 

van de fietsers staat hierbij voorop. 

2. De overgangen van klinkers naar asfalt in de Rinkberg is aangekaart bij de 

gemeente en eveneens bij de verantwoordelijke wethouder. Die overgangen geven 

geluid- en trillingshinder voor de bewoners en gebruikers van de Rinkberg, zoals ook 

aangegeven tijdens de laatste ledenvergadering. De gemeente onderzoekt of de klacht 

zodanig is dat er een aanpassing moet komen. 

3. Rimburg is in de gelukkige omstandigheid te beschikken over een AED-team, 

bestaande uit inwoners van Rimburg, die regelmatig onder leiding van Arno Kaufholz 

trainen om het dorp Hartveilig te maken. Dat betekent echter ook dat wanneer zich een 

calamiteit voordoet, die inwoners komen toesnellen om te reanimeren. Per SMS 

worden de getrainde mensen opgeroepen naar het betreffende adres te gaan. Men moet 

dan niet schrikken een dorpsgenoot te zien binnenkomen. 

4. De Dorpsraad is betrokken bij het ontstaan van het Platform Burgerinitiatieven. Een 

Platform dat de gemeente adviseert bij ingediende aanvragen voor financiële 

ondersteuning bij initiatieven die de saamhorigheid in buurten, wijken en straten 

bevorderen. Voor 2016 heeft de gemeente een budget van € 50.000,- gereserveerd.  

5. Speelplaats Kapelweien. Er worden nieuwe toestellen geplaatst en er wordt grond 

verzet. Vrijwilligers om die te egaliseren worden gevraagd. Meld je aan bij de 

secretaris. 
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6. Inrichting speelplaats van de voormalige school. Het werk vordert gestaag.  

Het terrein bevat een privé deel en een publiek deel. Het publieke deel heeft een 

beperkt aantal parkeerplaatsen, dat niet bestemd is voor permanent gebruik, maar 

uitsluitend bij bijzondere activiteiten. Overige mogelijkheden zijn bekeken. Maar het 

rendement is erg laag en weegt niet op tegen de kosten. Men kan eventueel parkeren 

langs de Palenbergerweg richting Duitsland. 

7. De Dorpsraad is, samen met de Stichelaere betrokken bij Brokkelze Broest. Een 

gezamenlijke organisatie, waarbij de Dorpsraad zich bezig houdt met PR, werving, 

subsidies en vergunningaanvragen. 

8. De gemeente zal de markering 30 km zone op het wegdek opfrissen.  

9. De booractiviteiten, die op dit moment gaande zijn, hoeven niet tot ongerustheid te  

leiden. Integendeel, er worden putten geslagen voor het monitoren van de 

grondwaterstand en bodemgesteldheid, zoals toegezegd is door wethouder Marlies 

Dreissen op de infoavond scheurvorming en verzakking van huizen in Rimburg op 17 

maart 2015. 

 

 4.: Verslag kascontrolecommissie.  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Ploemen en Marc Linssen, heeft de kas van de 

vereniging gecontroleerd. Henk deelt mee dat er geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt en 

stelt voor, mede namens Marc, de penningmeester decharge te verlenen voor de gevoerde 

boekhouding.  

De voorzitter besluit tot decharge.  

 

 5.: Financieel overzicht. 

De penningmeester geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. 

Er een batig saldo van € 11,72. 

 

 6.: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.  

 Henk is aftredend. Als nieuw lid meldt zich Mevr. Wassen. 

De commissie voor het jaar 2016 bestaat daarmee uit Marc. Linssen en Mevr. Wassen. 

 

 7.: Stand van zaken “Brokkelze Broest” 

Rob Jongen, de voorzitter van de vriendenclub “De Stichelaere” geeft een overzicht van de 

ontwikkelingen en de huidige stand van zaken van een evenement dat op 17 juli a.s. onder de 

naam “Brokkelze Broest” in ons dorp zal plaatsvinden.  

Het initiatief is ontstaan in het najaar van 2014 met de gedachte dat een extra inspiratie voor 

de onderlinge samenwerking van de Rimburgse verenigingen welkom was. Nadat de leden 

van de vriendenclub groen licht voor de plannen gaven, werd contact gezocht met de 

Belangenvereniging. Deze juichte het plan toe en beloofde alle vormen van medewerking. 

Vervolgens werden alle verenigingen en stichtingen uitgenodigd voor een bijeenkomst waar 

de plannen werden gepresenteerd. Men kwam in groten getale opzetten, men was enthousiast 

en alle verenigingen hebben dan ook hun medewerking en deelname toegezegd.  

Het evenement heeft als kern een spellenmiddag, van, door en voor de verenigingen, waarbij 

teams van de verenigingen een onderlinge competitie aangaan. Voor de winnende teams staan 

prijzen ter beschikking. Maar er is meer. Zo begint de dag met een gezamenlijk ontbijt voor 

de deelnemende teams, een defilé van de verenigingen en stichtingen.  

De spellen worden op 10 locaties gehouden; een paar voorbeelden: ’t Bakkes,boerderij 

Kallen, kasteel Rimburg, de St. Jozefkapel. Voor de kinderen worden er eveneens spellen 

georganiseerd. Dat zal in de speeltuin zijn. Er is muziek, barbecue enz.  
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Er is op dit moment een draaiboek. Wijzigingen zijn uiteraard mogelijk. Op de website van de 

vriendenclub is alle informatie te vinden.  

Mia Wandler vraagt of rekening wordt gehouden met slecht ter been zijnden. Rob antwoordt 

dat een huifkar het hele parcours zal bedienen.  

Verder deelde hij mee dat er geen afsluiting van het dorp is gevraagd en dat individuele 

deelname niet mogelijk is. Op de vraag of er vrijwilligers nodig zijn wordt geantwoord dat in 

geval er wordt geworven.  

De voorzitter bedankt Rob voor zijn toelichting. Hij concludeert dat alle ingrediënten 

aanwezig zijn om de dag tot een succes te maken en de samenhang van de Rimburgers een 

‘boost’ geeft. Aan het evenement zal in de pers ruim aandacht worden gegeven. 

 

 8.: Terugkoppeling van de resultaten van de gesprekken met de Rimburgse 

verenigingen en ondernemers.  

Zoals bekend heeft de Dorpsraad vorig jaar met de verenigingen van Rimburg en de 

Rimburgse ondernemers een gespreksronde gehouden. De aanleiding daartoe was de vraag 

waar de Belangenvereniging zich de komende tijd mee bezig moet houden. Waar moeten we 

onze energie insteken. Hoe moet Rimburg over 5 jaar er uit zien? De voorzitter geeft met 

behulp van een PowerPoint presentatie een overzicht 

In het verleden zijn vele resultaten geboekt. In de presentatie wordt een aantal getoond, t.w.  

* Gewaardeerd aanspreekpunt gemeente, 

* Aanpak effecten sluiting school/peuterspeelzaal, 

* Realisatie Dorpsontmoetingsplek/’t Bakkes, 

* Veiligheid/drugsoverlast,  

* Verkeer: reconstructie Broekhuizenstraat/30 km zone, 

* Uitbreiding parkeerplaats Kapelweien, 

* Wandelpaden, bankjes, openluchttheater, 

* Rimburg hartveilig, AED-team, 

* Onderzoek Chroom-6 z.g. wapendepot, 

* Onderzoek scheurvorming huizen en wateroverlast, 

* Promotie dorp en initiatieven stimulering saamhorigheid. 

 

Hoe nu verder? 

We kunnen lopende zaken zoals verkeer, veiligheid, vervoer, enz., enz. blijven volgen.  

We kunnen ook actief de regie in handen nemen en daardoor invloed uitoefenen op hoe 

Rimburg in de toekomst eruit ziet.  

De centrale vragen daarbij zijn: 

* Hoe ziet Rimburg er over 5 jaar uit?  

* Hoe staat het in 2020 met: 

 

 - de verenigingen, 

- de leefbaarheid, 

- de sociale cohesie,  

- de gevolgen van de terugtredende overheid en  

- de aanpassingen in de zorg en de WMO? 

 

Wat kan de Belangenvereniging daarbij betekenen?  

Om daar een inzicht in te krijgen en een draagvlak te creëren heeft de Dorpsraad in de loop 

van 2015 gesprekken gevoerd met:  

Carnavalsvereniging “de Wespelle”, Zangvereniging “Eendracht”, IVN, Stichting “t 

Bakkes”, Vriendenclub “De Stichelaere”, Fanfare “Victoria”, KAV, Ouderensoos 
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Rimburg, Voetbalvereniging “Rimburg”, “De Rimwormpjes”, De Vrienden van de St. 

Jozefkapel en een aantal lokale ondernemers.  

 

De gesprekken hadden een tweeledig doel:  

A. De vereniging zelf met als belangrijke onderwerpen:  

- Streven naar behoud eigen identiteit. 

- Samenwerking (waar mogelijk) tussen verenigingen onderling wordt op prijs gesteld. 

- Belangstelling en waardering van de inwoners voor activiteiten.  

- Binding jeugd met het dorp belangrijk.  

B. De inwoners van Rimburg. 

 

In de gesprekken met de ondernemers werd aandacht gevraagd voor:  

 - Promotie van het dorp.  

 - Stimuleren van activiteiten als kunstmarkt, Romeins feest en andere feesten. Ook 

zaken als de Einzelgängeroptocht.  

 

Bij al deze onderwerpen moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:  

* Het aantal inwoners. Op dit moment 655. 

* De vergrijzing. Op dit moment is 42% van de bevolking 55+. 

* Zij we, na sluiting basisschool en peuterspeelzaal, in staat de jeugd aan het dorp te 

binden? 

 

Het is duidelijk dat de grootste aandacht uitgaat naar de jeugd en de ouderen.  

 

De jeugd: 

Met de verenigingen is afgesproken dat zij op een of andere wijze een jeugdactiviteit 

adopteren. Die activiteit heeft, hoewel niet uitgesloten, niet op de eerste plaats te maken met 

de specifieke doelen van de vereniging.  

De voetbalvereniging heeft weer een jeugdteam. 

De speeltuin is/wordt weer vernieuwd. 

Helaas hebben de “Rimwormpjes” hun activiteiten moeten stoppen, maar de activiteiten zijn 

overgenomen door de “Kidsclub Hoebel en Knoebel”.  

 

De ouderen: 

De Ouderensoos Rimburg organiseert een aantal malen per jaar een activiteit wat  

gewaardeerd wordt.  

Van belang is ook dat er aandacht moet zijn voor vereenzaming, de mogelijkheid langer 

zelfstandig te kunnen blijven wonen in Rimburg, al dan niet in je eigen huis.  

Door terugtredende overheid, ondersteuning door familie/buren/omgeving. 

Het organiseren van de zorg.  

In dit kader wordt op 19 mei a.s. door de Ouderensoos in samenwerking met de 

Belangenvereniging een bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst is 

voorlichting te geven. 

De Dorpsraad zal daarbij inventariseren wat de wensen zijn op het gebied van zelfstandigheid, 

woningaanpassing, zorgwoningen, e.d. Gedacht wordt voorzichtig te beginnen met het 

stichten van een huiskamerproject, met of zonder gezamenlijk eten.  

Een afvaardiging van de Dorpsraad heeft met de verantwoordelijke wethouder een bezoek 

gebracht aan de Zorgcoöperatie Hoogeloon. De Zorgcoöperatie Hoogeloon heeft in twee 

villa’s een woonvorm gerealiseerd met een 24-uurs zorg zodat mensen met dementie of een 

verstandelijke beperking in het dorp kunnen blijven wonen. Verder is er dagbesteding in een 
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soort gemeenschapshuis. Vanuit de coöperatie wordt ook de huishoudelijke hulp, de 

persoonlijke en verpleegkundige verzorging geregeld. Men werkt met professionele 

medewerkers, maar vooral ook met vrijwilligers. Het is overigens weinig waarschijnlijk dit 

één op één in Rimburg te kunnen realiseren; in Hoogeloon gaat het om ongeveer 2200 

inwoners.  

 

Overige zaken die onder de aandacht van de Dorpsraad blijven: 

 - Verkeersproblematiek. Per dag rijden 2500 auto’s door het dorp; 

 - die 2500 houden zich niet altijd aan de voorgeschreven snelheid; 

 - de Rimburgerweg is aan optimalisering toe; 

 - de parkeerproblematiek en 

 - inzet op behoud van openbaar vervoer. 

 

Naar aanleiding van het voorgaande waren er vragen en opmerkingen:  

- Henk Ploemen vroeg wat wordt verstaan onder de Ouderensoos.  

De Ouderensoos is een vereniging van 50plussers die al vele jaren bestaat. Jo Logister is 

voorzitter en trekt de organisatie.  

 - Frans Schurer deelt mee dat de Fanfare een muziekopleiding heeft die verzorgd 

wordt door eigen mensen.  

 - Mia Wandler meldt dat IVN geen jeugdgroep meer heeft.  

 - Paul Kusters: “Gesproken over 2500 auto’s, die stoppen allemaal bij mij voor de 

deur.” 

 - Ans Verreck merkt op dat er veel vrachtverkeer door het dorp rijdt en dat daarop 

geen controle wordt uitgeoefend.  

Op dit moment hebben we te maken met bouwverkeer voor de school of omleidingen 

vanwege de buitenring. Het betreft verschillende transportondernemingen. Het benaderen 

daarvan is niet eenvoudig. Rob Jongen vraagt of dit meetbaar is of te monitoren met een 

smiley. Hub Dohmen zegt er naar te kijken, maar kan niets toezeggen. René Heijnen zegt dat 

de geplande randweg langs Abdissenbosch tot een te verwachten vermindering leidt.  

 - Op de vraag van Andre Pauli wordt geantwoord dat de trimclub “De Watertoren” 

niet is uitgenodigd voor de gesprekken met de verenigingen. 

 

 9.: Rondvraag. 

* 1. Harry Wassen: Sluit aan op de opmerkingen over de verkeerstoestanden dat niet alleen de 

Rimburgerweg problemen kent, maar dat die aan de Rinckberg en de Broekhuizenstraat 

minstens even groot zijn. Zo wordt men bv. de parkeervakken ingedrukt.  

De voorzitter zegt de ergernis te begrijpen. Ondanks dat de Broekhuizenstraat naar beste 

inzichten is gereconstrueerd en waarbij de veiligheid prioriteit was, vinden er incidenten 

plaats. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels. Er rest in feite niets dan je gezond 

verstand te gebruiken.  

* 2. De heer Graf memoreert de onveiligheid betreffende de fietsstrook aan de Rimburgerweg 

en de voorrang die de fietser heeft bij de chicanes. 

De voorzitter wijst op de voorgenomen wijzigingen in de inrichting van de chicanes, waarbij 

de veiligheid van de fietsers prioriteit heeft. 

* 3. Ton van Oort merkt op dat onlangs crossmotoren het bos onveilig hebben gemaakt, en 

vraagt of hier wat aan te doen is.  

René Heijnen bevestigt deze constatering. Het is echter moeilijk de berijders aan te spreken. 

Men verdwijnt met hoge snelheid en een achtervolging brengt teveel risico’s met zich mee. 

Alleen op kenteken, dat vaak onduidelijk is, kan men iets. Het probleem speelt op meerdere 
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plaatsen. Ton zegt dat voor deze mensen geen alternatieven zijn, maar vindt niet dat we het 

moeten slikken. De politieambtenaren dringen aan op blijven melden van voorvallen.  

* 4. André Pauli vindt dat het wegdek van de onder- en bovenkant van de Hoolgrub slecht is 

en voor niet ter plaatse bekende fietsers een gevaar vormt. Henk Ploemen voegt toe dat het 

pad aanzienlijk hoger ligt dan de bermen.  

Hub Dohmen ligt toe dat het pad smal is en het niet te vermijden is dat de bermen door 

vrachtwagens van de gemeente tijdens onderhoudswerkzaamheden geraakt worden. Hij wijst 

er vervolgens op dat de ongemakken duidelijk zijn en gerekend mag worden op eigen 

verantwoordelijkheid. Van niet ter plaatse bekenden mag verwacht worden dat zij van 

zichzelf uit voorzichtig zijn.  

* 5. André Pauli ergert zich aan het feit dat de uitwijkstrook ter hoogte van Broekhuizenstraat 

nr. 53 als parkeerplaats wordt gebruikt. Hij vraagt of het mogelijk is ter plaatse een 

parkeerverbod met gele strook te regelen.  

Bij de reconstructie van de Broekhuizenstraat zijn parkeervakken aangewezen. Alleen daar 

mag men parkeren. Geconstateerd wordt dat hoeveel maatregelen je ook bedenkt, er blijven 

ergernissen.  

* 6, André Pauli vraagt het trottoir aan de Palenbergerweg te verbreden dan wel de tegels 

opnieuw te leggen. 

Verbreden kan niet. Het voorstel daar te parkeren, met een wiel op het trottoir, kan een nieuw 

probleem opleveren doordat de wandelaar de straat op wordt gedwongen.  

Toegezegd werd er naar te kijken.  

* 7. Henk Beckers vraagt wie bepaalt en bij welke evenementen op het voormalige 

schoolplein geparkeerd mag worden.  

De voorzitter antwoordt dat permanent parkeren vermeden moet worden. De plaatsen zijn in 

eerste instantie voor de bewoners. Er moeten duidelijk afspraken komen.  

 

10 .: Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering rond 21:00 uur onder dankzegging voor ieders inbreng en 

wenst allen wel thuis. 

 

 


