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Verslag van de 31ste Algemene Ledenvergadering, dd. 25 april 2017, om 19:30 u  in de 

zaal van het 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 Marlies Dreissen, wethouder gemeente Landgraaf, Kelly Toonen 

4e-jaarsstudente van Zuyd Hogeschool, René Heijnen en Manon Weerts, wijkagenten, Hub 

Dohmen, de wijkcoördinator   

Er zijn 33 aanwezigen. 

Met kennisgeving zijn afwezig: Fer Weijers, Myra Linssen, Kelly Regterschot, Edmee Allon, 

Jos en Judith Pauly, Mien Dassen, Marion Tilmans, dhr. en mevr. Delnoye, Angela Stijfs, 

Jean Luthjens, Emal Olomi, Ricard Tilmans, Jeacq-Michael Bloi, Sylvia Spierts en Riet 

Wassen. 

De agenda blijft onveranderd. 

 

 2.: Verslag 30ste Algemene Ledenvergadering. 

Ad punt4, sub 1, de vermelding “Stichting D’r Eck” moet gewijzigd worden in “Stichting 

Gemeenschapshuis D’r Eck”.  

Het verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt onder dankzegging 

aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.  

Ans Verreck merkt op dat de website van de Belangenvereniging niet up to date is. Zo was 

het verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering niet te vinden en was de datum van de 

eerstvolgende een oude datum. 

De voorzitter erkent de problemen. Op dit moment hebben we de toezegging van Corine 

Castenmiller dat zij de website gaat verzorgen en dat we kunnen zeggen dat er een andere 

koers wordt gevaren.  

 

3.: Mededelingen van de Dorpsraad. 

1. Het kunstwerk “Social sofa” van Festival des Arts.  

Besloten is dat de Belangenvereniging twee kleuren koopt. Ook andere verenigingen hebben 

een kleur geadopteerd.  De sofa is een bank, ontworpen door een kunstenares, die op het 

parkeerterrein op de hoek Rincberg/Scherpenseelermolenweg wordt geplaatst. Het 

schilderwerk is een aangelegenheid van de dorpsbewoners. Over de uitvoering volgt nog 

mededeling vanwege Festival des Arts.  

2. De reflectoren aan de Kraanweg zijn geplaatst. 

3. Grondwaterpeil. Zoals bekend zijn er putten geslagen om het peil te monitoren.  Er zijn tot 

nu toe gegevens verzameld. In het najaar worden deze gepresenteerd. 

4. Parkeren op het voormalige schoolplein. De toestemming tot parkeren in bijzondere 

gevallen/overloop is niet goed geregeld en dient nader te worden besproken. De bewoners 

moeten daarbij worden betrokken. 

5. Op 2 februari jl. is het Dorpsinlooppunt gestart. Het mag zich verheugen in een warme 

belangstelling. Het wordt druk bezocht en blijkt in een behoefte te voorzien. De dag waarop 

het open is moet nog eens bekeken worden. Ook de soorten van geboden activiteiten wordt 

nog aangevuld. Bv. muziek, films, e.d. Meer daarover in een huis-aan-huis flyer.  

6. De buurtbus. Een nieuw struikelblok is opgedaagd. Arriva en, naar het zich laat aanzien, 

ook de provincie, zijn positief. Thans vragen de vakbonden zich af of men wel moet doorgaan 

met inzetten van vrijwillige chauffeurs. Op zichzelf is dat terecht, maar waarom juist nu. In 
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Limburg draaien op dit moment 7 buurtbusprojecten, zonder enige bemoeienis van 

vakbonden. Hopelijk volgende week meer nieuws. Wordt vervolgd. 

 

 4.: Verslag kascontrolecommissie.  

Bij afwezigheid van Riet Wassen voert Marc Linssen het woord. De kascontrolecommissie  

heeft de boekhouding gecontroleerd. Zij vonden een zorgvuldige administratie. Alle vragen en 

opmerkingen werden bevredigend beantwoord. Hij stelt voor, mede namens Riet, 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 is een aanzienlijk negatief saldo. Dit is te wijten aan de hogere uitgaven voor incidentele 

projecten. Ook de begroting voor het lopende jaar geeft een negatief beeld.  

De voorzitter is het met de opmerkingen uit de vergadering eens dat we op onze centjes 

moeten passen, maar we zijn nog niet armlastig.  

 

 6.: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.  

Marc is aftredend. Als nieuw lid meldt zich Jacques van Halen.  

De commissie voor het jaar 2016 bestaat daarmee uit  Riet Wassen en Jacques van Halen. 

Als een reserve lid meldt zich geen kandidaat.  

 

 7.: Bestuursverkiezing. 

Het is met veel genoegen dat de voorzitter Kelly Regterschot als nieuw bestuurslid kan 

voordragen. Zij beschikt over een groot, voor de vereniging van belang zijnde, netwerk en 

heeft veel bestuurservaring. Bovendien is een verjonging in het huidige bestuur zeer welkom. 

Een soort stage wordt niet opportuun geacht. Helaas is zij niet op de vergadering aanwezig 

vanwege een griep.  

Op de vraag van de voorzitter verlangt niemand een schriftelijke stemming en wordt Kelly bij 

acclamatie gekozen. De voorzitter bedankt de vergadering. 

Volgt applaus. 

 

8.: Stand van zaken “Oud worden in Rimburg”.  

Zoals bekend is de Dorpsraad intensief bezig met het streven naar omstandigheden dat 

ouderen langer in Rimburg kunnen blijven wonen. In het onderzoek daarnaar zijn we blij dat 

Kelly Toonen haar afstudeerscriptie van de faculteit Social Work van de Zuydhogeschool 

daarop heeft willen richten. Zij heeft via enquêtes en persoonlijke gesprekken informatie 

verzameld en zal de uitkomsten daarvan bij wijze van tussenbalans, nu presenteren.  

De voorzitter geeft het woord aan Kelly. 

Kelly zegt dat van de uitgezette 100 enquêteformulieren er 68 zijn terugontvangen. Het gaat 

om mensen rond 60 á 70 jaar. Als het kan wil men blijven wonen in het eigen huis, voor zover  

daarin de nodige aanpassingen worden aangebracht. Echter 62 van de 68  geënquêteerden gaf 

de voorkeur aan de komst in Rimburg van senioren woningen. 61 van de 68 mensen klagen 

over te weinig voorzieningen. Openbaar vervoer en pinautomaten spelen daarin een hoofdrol. 

Het gevoel van eenzaamheid komt minder naar voren; men zegt dat er ruimschoots wordt 

georganiseerd.  

De interviews gaven een zelfde beeld. 

De voorzitter bedankt Kelly voor haar inbreng. Op zijn vraag deelt Kelly mee dat zij de 

scriptie 4 mei a.s. moet inleveren. 
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Uit opmerkingen uit de vergadering blijkt dat zowel bij Pim als Gerard geld “gepind” kan 

worden.  

 

9.: Buurtapp “Nextdoor”.  

De voorzitter leidt in met de mededeling dat enige tijd geleden de inwoners van Rimburg een 

uitnodiging tot deelname aan Nextdoor in de bus vonden. Als men dit begrip googelt blijkt het 

te gaan om een soort buurtapp. De vraag is dan wat de verhouding is tot de in Rimburg in 

gebruik zijnde BuurtsWhatsApp. Er zijn ook vragen over de mogelijke commerciële 

doeleinden. Onze dorpsgenote Monique Zegels heeft toegezegd op deze vergadering 

informatie daarover te geven. Hij geeft het woord aan Monique.  

Monique zegt dat Nextdoor wezenlijk verschilt van de BuurtsWhatsApp. Zeker, veiligheid 

van de buurt speelt ook mee, maar Nextdoor is veel meer sociaal gericht. Zo kan het gebruikt 

worden voor uitwisseling van klussen, vormen van burenhulp enz., maar ook organiseren van 

evenementen. Deze uitwisseling is niet beperkt tot Rimburg. Op dit moment zit ook Waubach 

binnen de groep. Er zijn nu 117 deelnemers.  

In de daarop volgende discussie komt het veiligheidsaspect toch aan de orde. Monique weet 

van aan drugs gerelateerd activiteiten in Rimburg en komen ook op Nextdoor voorbij. Zaak is 

dan deze te melden aan de politie al dan niet via de Belangenvereniging. Opgemerkt wordt 

ook dat de klussenbemiddeling leuker is door de zelf rechtstreeks contact te zoeken dan via de 

app.  

Aanmelden als deelnemer kan bij de site van Nextdoor.    

De voorzitter bedankt Monique voor haar bijdrage.  

 

10.: Stolpersteine.  

Tijdens de tweede wereldoorlog is het Rimburgse gezin Schoemann gedeporteerd. Om hen te 

gedenken worden in het trottoir voor het huis van waaruit zij tijdens de tweede wereldoorlog 

zijn weggevoerd een herinneringstegel aangebracht.  

De voorzitter geeft het woord aan May Quadflieg die hierover meer informatie zal geven. 

May vertelt iets over de opkomst van Hitler, het nazidom en het antisemitisme daarvan. Het 

deporteren van o.m. de joden gebeurt ook in Nederland tijdens de Duitse bezetting. Vanuit de 

gemeente Landgraaf zijn twee gezinnen weggevoerd, de families Schoemann en Knieberg. 

May geeft een geschiedenis van de familie Schoemann die vanuit Rimburg is gedeporteerd. 

De familie is herkomstig uit Kröv en hadden een wijnhandel in Traben-Trarbach en Trier. Al 

in de dertigerjaren van de vorige eeuw is de familie door de opkomst van het antisemitisme 

naar Nederland uitgeweken. Hier wilden zij een wijnhandel opzetten in Simpelveld, waar ze 

toen woonden. Dit werd afgewezen. In Nuth kregen zij wel vergunning. Tenslotte woonden 

zij in Rimburg aan de Broekhuizenstraat 43.  

Tijdens de oorlog kregen zij de oproep zich te melden en werden afgevoerd naar het 

doorgangskamp Westerbork. Na enige tijd daar verbleven te zijn werden zij in mei 1943 op 

transport gesteld naar het concentratiekamp Sobibor, waar zij zijn vermoord.  

Het idee van Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt 

gedenktekens aan op het trottoir. Het zijn stenen waarop in een messing plaatje, de naam, 

geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine stenen 

(10 x 10 cm) worden in het algemeen alle door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. Dat 

betekent dat de planning voor de plaatsing moeilijk is. Op dit moment moeten we voor 

Landgraaf denken aan het eind van dit jaar. Hoe een en ander gaat verlopen is nog niet `te 

zeggen. Wel geef May aan de kinderen van Rimburg er uitdrukkelijk bij te betrekken. Vanuit 

de vergadering wordt opgemerkt dat ook volwassenen niet weg mogen blijven.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Messing_(metaallegering)
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Het verhaal van May heeft emoties losgemaakt. Aanwezigen vertellen verhalen uit eigen 

ervaringen wat een systeem als het nazidom kan aanrichten en vragen er voor te zorgen dat 

zoiets niet meer mogelijk kan worden.  

 

11 .: Rondvraag. 

1. Peter Strijbos is sinds kort een van de bewoners van de woningen in de voormalige 

basisschool. Hij verklaart er te wonen met veel plezier en dat hij geniet er o.m. van de 

gastvrijheid. Hij wenst de Belangenvereniging alle goeds toe. 

De voorzitter bedankt hem voor de mooie woorden. 

2. André Pauly brengt de slechte stand van het trottoir langs de Palenbergerweg en het slechte 

wegdek en asfalt van de Hoolgrub. 

De voorzitter antwoordt dat aan het bedoelde trottoir op korte termijn wordt gewerkt. Voor de 

Hoolgrub zijn op dit moment nog geen plannen. 

3. Ans Verreck beklaagt zich over het toenemende verkeer met zware vrachtwagens en vraagt 

of er niet handhavend wordt opgetreden. Wellicht kan ook andere wijze actie worden 

ondernomen. 

De voorzitter zegt dat het probleem bekend is en onder de aandacht blijft.  

4. Nog een verkeersprobleem brengt Marc Linssen onder de aandacht. Er wordt de laatste tijd 

in de Broekhuizenstraat op het trottoir geparkeerd. De ruimte voor voetgangers wordt 

daardoor wel erg klein.  

De voorzitter bevestigt dit verschijnsel. Het is enerzijds wel begrijpelijk omdat menige 

geparkeerde auto al een beschadigde spiegel heeft opgelopen. Er wordt met de politie 

overlegd in hoeverre corrigerend kan worden opgetreden. We weten allemaal dat de 

doorgaande weg door Rimburg erg smal is en dat in grote mate een beroep moet worden 

gedaan op een aangepast en verantwoord verkeersgedrag van de automobilist. 

5. Jan Spierts heeft geconstateerd op de Scherpenseelermolenweg het sluipverkeer toeneemt. 

Verder vraagt hij of er nog eens een smiley kan worden geplaatst omdat het verkeer intenser 

wordt. 

De voorzitter zegt dit mee te nemen.  

6. Henk Beckers vraagt of het aan de Dorpsraad bekend is dat in Marienberg bouwplannen 

bestaan voor een 175-tal woningen achter de woningen aan de westelijke kant van de 

Grenzweg in Marienberg.  

De voorzitter zegt daar niet van op de hoogte te zijn. Als die plannen doorgaan betekent dat 

een toenemende druk op de kleine kern van Rimburg. Volgens Henk bestaat er ter 

voorkoming van deze plannen een Bürgerinitiatieve. Zij houden op donderdag 27 april a.s. 

een bijeenkomst in Palenberg in het restaurant ‘Postwagen’. 

Besloten wordt dat een afvaardiging van de Dorpsraad de bijeenkomst gaat bijwonen. 

 

12 .: Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30u en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.  

  


