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Verslag van de 33ste Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018, 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 René Heijnen en Manon Weerts, wijkagenten, en Hub Dohmen, de 

wijkcoördinator.   

Er zijn 23 aanwezigen. 

Met kennisgeving zijn afwezig: wethouder Marlies Dreissen, Fer Weijers, Myra Linssen, 

Kelly Regterschot, Lia Pluijmen, Edmee Allon,  dhr. Delnoye, Emal Olomi, Jacq-Michael en 

Hedie Bloi, Riet Wassen, André Pauli, Sjir Ackermans en Chef Huntjens. Laatstgenoemde 

viert vandaag zijn 90ste  verjaardag.  

 

De in agendapunt 9 aangekondigde Freya Pijnenborg is helaas verhinderd. Zij en haar vader 

hebben een boek geschreven over dit onderwerp. Vandaag is de presentatie daarvan.  

Op het onderwerp wordt niettemin ingegaan.  

 

2.:  Verslag 32ste Algemene Ledenvergadering.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt onder dank aan de samensteller 

goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Opm.: Voordat de voorzitter aan de mededelingen begint verwelkomt hij de wijkagenten 

Manon Weerts en René Heijnen, die juist zijn binnengekomen. 

De agenten beschikken over weinig tijd en verzoeken de aan de politie gerelateerde vragen 

nu al te stellen. 

De voorzitter geeft het woord aan eventuele vraagstellers. 

1. Marc Linssen heeft geconstateerd dat de Kapelweien vaak functioneert als autosnelweg. 

Ook zouden wielrenners er met hoge snelheid en met onbehoorlijk gedrag  erover racen. 

Vermoed wordt dat de weg wordt gebruikt als sluiproute om de vertragingen op de 

Broekhuizenstraat en Rinckberg te omzeilen. Het eerst haalbare daartegen is de betrokkenen 

aanspreken op rijgedrag. Een voorstel van Ger Cup de weg eenzijdig af te sluiten stuit op 

velerlei bezwaren. De voorzitter deelt mee dat binnenkort met de gemeente een wijkschouw 

wordt gehouden. Daarbij wordt dit probleem besproken.   

2. Evelien Snackers vraagt iets te doen tegen de verstoringen en vernielingen in het bos en 

rond de Sint-Jozefkapel. René antwoordt dat dit soort zaken eigenlijk van alle tijden zijn.  

Ook hij heeft dat ook geconstateerd. Ook rond het IVN-gebouw gebeurt dat. Zijn advies is 

als het op heterdaad geconstateerd wordt het telefonisch te melden aan de politie. Lenie 

Haarbosch noemt de slechte bereikbaarheid van de politie. Hoe dan ook het handelen van de 

politie is erg afhankelijk van verkregen info. Alle aan de politie gerelateerde zaken kunnen 

ook per e-mail aan hem worden doorgegeven.  

3. Frits Blank heeft gehoord dat binnenkort door rioleringswerkzaamheden de 

Heerlenerstrasze in Scherpenseel wordt afgesloten. De omleidingen zouden door het veld en 

daarmee door Rimburg lopen.  

De Dorpsraad houdt het in de gaten. 

 

3.:  Mededelingen van de Dorpsraad. 

1. Bijenoase. Op donderdag, 3 mei a.s. om 13:00 uur wordt de bijenoase op de hoek 

Kraanweg – Rimburgerweg officieel door wethouder Marlies Dreissen geopend. Zoals bekend 
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gaat het slecht met de bijen in Nederland en met name in Limburg. Limburg loopt niet al te 

vaak voorop, maar in dit verband wel. Van bijen en vlinders en andere insecten zijn de laatste 

15 jaar 72 % verdwenen. Bijen verdienen daarom extra aandacht. Om het welzijn van de bij 

en de kennis bij de burgers daarvan te bevorderen zijn we blij dat ook in Rimburg een 

bijenoase is gerealiseerd. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente, de 

provincie Limburg en de Plattelandscoöperatie. Iedereen is uitgenodigd bij de opening 

aanwezig te zijn. 

2. Buurtbus. Frits Blank deelt mee dat in de buurtbus thans een pinautomaat is geïnstalleerd 

met als gevolg dat voor de ritten betaald moet worden. Echter het apparaat is nog niet 

bruikbaar. Ook de scanner voor abonnementen e.d. functioneert nog niet. Wel moet men er 

rekening mee houden dat binnenkort, in ieder geval als de nieuwe bus wordt ingezet, alle 

betalingsmogelijkheden aanwezig zijn.  

Het aantal reizigers op dit moment is gemiddeld 35 per dag. Dit is ruim voldoende om de 

buurtbus in stand te kunnen houden. We hopen dat dit zo blijft.  

Een negatief geluid is dat de chauffeurs in de smalle straten zoals de Laurastraat in 

Eygelshoven en soortgelijke in Rimburg met agressief gedrag van andere verkeersgebruikers 

worden geconfronteerd. In een enkel geval heeft dit zelfs geleid dat een chauffeur zijn  

vrijwilligersverband heeft  opgezegd. 

Een ander groot probleem waar de buurtbus mee worstelt is het tekort aan vrijwillige 

chauffeurs. Frits doet een oproep je te melden. Een enkele dienst per week/maand helpt al.   

 

4.: Verslag kascontrolecommissie.  

De kascontrolecommissie bestaat uit Jacques van Haalen en Riet Wassen. Jacques doet 

verslag en zegt dat wederom een zeer verzorgde en betrouwbare boekhouding is aangetroffen. 

In het verleden gegeven aanbevelingen zijn correct toegepast. Jacques stelt voor decharge te 

verlenen. 

De voorzitter neemt dit voorstel over en bedankt de commissie en de penningmeester voor 

hun werkzaamheden.. 

Volgt applaus. 

 

5.: Financieel overzicht.  

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

Er een klein batig saldo. 

Op de vraag welke uitgaven bedoeld zijn onder de rubriek  “Relatie geschenken jubilea”, 

antwoordt de voorzitter dat daaronder o.m. vallen de kosten van een felicitatiekaartje of 

bezoeken aan recepties van verenigingen. Het is niet juist daar met lege handen aan te komen.  

 

6.: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.  

Riet Wassen is aftredend. Als reserve lid heeft zich in de Algemene Ledenvergadering van 21 

november 2017 Richard Tilmans aangemeld en neemt nu samen met Jacques van Haalen 

zitting in de commissie.  

Het is belangrijk, zowel voor de vereniging, de leden, het bestuur en zeker ook voor de 

penningmeester, dat de financiën in orde zijn. Die controle moet goed gebeuren, maar hoeft 

niet veel tijd te kosten. De voorzitter vraagt wie bereid is als reserve commissielid op te 

treden. Paul Kusters meldt zich. De voorzitter bedankt hem daarvoor.  
 

7.: Bestuursverkiezing. 

Op grond van de statuten kan een bestuurslid 3 jaar zitting hebben en is daarna 3 keer 

herbenoembaar. Myra Linssen is vandaag periodiek aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar en het 

bestuur stelt voor om Myra opnieuw te benoemen voor een termijn van 3 jaar.   
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Op de vraag van de voorzitter verlangt niemand een schriftelijke stemming en wordt Myra bij 

acclamatie herbenoemd. De voorzitter bedankt de vergadering. 

Volgt applaus. 
In de Algemene Ledenvergadering van 21 november jl. is Jo Joosten definitief als bestuurslid 

afgetreden. Hij was bij deze vergadering niet aanwezig en heeft dus nog even op de bloemen 

moeten wachten. Nu is er die gelegenheid wel. De voorzitter bedankt hem voor de twaalf jaar 

dat hij als bestuurslid de Belangenvereniging op verschillende wijze heeft gediend en 

vertegenwoordigd. Als blijk van dank overhandigt de voorzitter hem een fles wijn van 

oorsprong uit zijn geliefd vakantieland.  

De vacature, die door het wegvallen van Jo is ontstaan is nog niet opgevuld. Mochten er 

kandidaten zijn, dan kan men zich bij een van de bestuursleden melden. Ook de Dorpsraad 

gaat op zoek naar een opvolger of opvolgster van Jo. 

 

8.:  Regeling financiële bijdragen door de Belangenvereniging.  

In de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2014 is een regeling vastgesteld, 

waarmee de Belangenvereniging nieuwe bewonersinitiatieven of initiatieven van 

verenigingen, die bedoeld zijn om de onderlinge samenhang te stimuleren met een financiële 

injectie te steunen. Van deze regeling is in het verleden regelmatig gebruik gemaakt. In de 

praktijk voldoet deze regeling echter niet echt aan de vraag uit de praktijk. Er worden een 

aantal waardevolle activiteiten ontwikkeld, die we op basis van de huidige regeling niet 

kunnen honoreren. Als belangrijkste voorwaarde geldt dat de activiteit nieuw moest zijn.   

Wij willen graag per jaar een bedrag van € 1000,- reserveren voor initiatieven. Onder de 

indieners van een initiatief worden respectievelijk € 500,- € 300,- en € 200,- verdeeld. 

Belanghebbenden kunnen voor 1 december aan het jaar vooraf een aanvrage indienen bij de 

Dorpsraad. U heeft in de nieuwsbrief de volledige regeling kunnen lezen. 

Op de vraag aan welke activiteit de ondersteuning geweigerd werd op grond van de oude 

regeling was het antwoord dat bv Brokkelze Broest voor 2019 daarmee getroffen zou worden. 

Dit lijkt niet passend. Gelet op de financiële situatie van de Belangenvereniging wil de 

Dorpsraad meer initiatieven ondersteunen. We zijn namelijk geen spaarclub.  

De vergadering stemt in met het idee. Wel is er de vraag of er een begroting van de kosten 

moet zijn en de omvang van de eigen bijdrage. Verwezen werd naar de artikelen 3 en 4 van de 

regeling. Ook moet achteraf het gebruik van de gelden transparant zijn.  

Besloten wordt de regeling over bv. twee jaar te evalueren. 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.  

 

9.: Seniorenwoningen.  

Zoals bekend heeft de Dorpsraad het signaal opgepakt om te komen tot het realiseren van 

seniorenwoningen in Rimburg. Wij stellen ons daarbij voor dat dit woningen/appartementen  

moeten zijn die uitsluitend voor deze doelgroep zijn bestemd. Een plek waar je naar toe kunt 

als op  een bepaalde leeftijd kleiner wil gaan wonen. De beschikbaarheid van deze woningen 

in Rimburg betekent dat men hier kan blijven wonen.  

De bedoeling is dat deze zo zijn ingericht dat men volledig zelfstandig kan wonen, maar 

daarnaast ook gebruik kan maken van gezamenlijke voorzieningen. Ook moet het mogelijk 

zijn aldaar zorg te ontvangen als dat nodig mocht zijn.  
In Nederland zijn al kleinschalige initiatieven van burgers op dit gebied van de grond 

gekomen. Altijd is zo’n wooneenheid aangepast aan de lokale omstandigheden. Op de ene 

plaats ligt het accent op zorg. Op de andere plaats ligt het accent op wonen. Vaak worden 

bestaande gebouwen, zoals kerken die leegkomen, hiervoor gebruikt en op andere plaatsen 

wordt nieuwbouw gepleegd. 
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De rechtsvorm waarvoor de organisatoren kiezen verschilt ook nogal. Soms kiest men voor 

een stichting, soms voor een coöperatie. 

Hoe gaan we dit vertalen naar de Rimburgse situatie? 

De Dorpsraad heeft inmiddels 2 gesprekken met de gemeente gehad. Wethouder John 

Ringens en Marlies Dreissen zijn daarbij onze gesprekspartners. Op zich staat de gemeente 

positief tegen dit initiatief. Er zijn ook door de gemeente al contacten gelegd met 

zorgverleners, die belangstelling hebben voor dergelijke initiatieven en meekijken wat zij 

eventueel kunnen betekenen. Daarnaast is er een oriënterend gesprek geweest met een woning 

corporatie.  

Veel vragen komen op ons af.  

 - Hebben we in Rimburg plek voor nieuwbouw of kan het in bestaande bebouwing? In de 

regio  Parkstad is nieuwbouw vanwege de krimp alleen toegestaan als daar tegenover de sloop 

van een aantal woningen staat. 

 - Moeten we ons richten op wonen als eerste vereiste met de mogelijkheid van zorg daarin 

meenemen, of is het betrekken van de woning alleen mogelijk met een indicatie? 

 - Moeten het voornamelijk koopappartementen worden en een aantal huurwoningen? 

Of moet het accent op huren liggen? Wat is het risico van verhuur? Wat te doen bij leegstand? 

 - De keuze voor de financiering. Met welke organisaties gaan we in zee? Of moeten we op 

zoek naar particuliere beleggers? Zoeken we een  woningcorporatie? Welke invloed hebben 

we dan zelf nog? Moeten we samenwerken met een zorgcoöperatie, of moeten we dat in eigen 

hand hebben?  

In eerste instantie gaat de Dorpsraad nu met ondersteuning van specialisten, onderzoeken of 

beschikbare panden in Rimburg technisch geschikt zijn. Voorop echter de financiering van de 

kosten van een zodanig onderzoek. We mogen ons gelukkig prijzen met de aanwezigheid 

binnen de Dorpsraad van Kelly Regterschot. Zij heeft de mogelijkheden dit proces in goede 

banen te leiden.  

Het vorenstaande gaf aanleiding tot een aantal vragen. 

Frits Wassen benadrukt dat eventuele woningen/appartementen uitsluitend beschikbaar 

komen voor mensen van Rimburg. De voorzitter zegt dit uitdrukkelijk ook de bedoeling is. 

Het mag niet gaan zoals met de seniorenwoningen van Gremelsbrugge. Niet steeds ouderen of 

Rimburgers hebben deze woningen betrokken.  

Frits vraagt verder hoe het staat met het onderkomen pand “Fischbach”? Daarvan is niets 

bekend, maar wordt meegenomen in de buurtschouw. 

Jo Linssen merkt op dat wonen in Rimburg aantrekkelijk blijft, maar als men bezigheden 

heeft daarbuiten en men is aangewezen op openbaar vervoer heeft men na 19:00 u een 

probleem.  

Marion Tilmans vreest dat voor ouderen die cultuur en theaterbezoek op prijs stellen datzelfde 

probleem hebben. 

 

10.: Rondvraag. 

1. André Pauli vraagt schriftelijk aandacht voor het herstel van de vangrail aan de Kraanweg 

waar een boom op is gevallen en de Hoolgrub, waar een strook wegdek slecht is en het 

wegprofiel schuin afloopt. 

De voorzitter antwoordt dat binnenkort met de gemeente in Rimburg een wijkschouw wordt 

gehouden en dat deze knelpunten en andere oneffenheden worden geïnventariseerd.  

2. Marion Tilmans vraagt naar aanleiding van de bijenoase gemelde kruidenrijke vegetatie 

welke soorten bloemen dat zijn. Zij wil namelijk ook graag in eigen tuin. 

Toegezegd wordt een lijstje van deze mix op onze website te publiceren. 

3. Gevraagd wordt of de resultaten van het onderzoek van de hogeschoolstudente Kelly 

Toonen onder de inwoners van Rimburg verspreid kan worden. 
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Toegezegd wordt, na overleg met Kelly of de hogeschool Zuyd over een eventuele 

toestemming, een samenvatting op de website te publiceren.  

4. Marc Linssen vraagt, gezien de lage opkomst, bij de planning van de Algemene 

Ledenvergaderingen rekening te houden met vakantieperiodes. 

Krijt de aandacht.  

5. Henk Beckers spreekt zijn zorgen uit over de samenhang tussen de bewoners en de 

verenigingen. Hij geeft als voorbeeld dat onlangs bij het lenteconcert van de fanfare en de 

zangvereniging slechts 8 niet aan de uitvoerende verenigingen gerelateerde dorpsgenoten 

aanwezig waren. Bij het nieuwjaarsconcert was dit aantal 10. Hij vindt dat ook de carnaval 

van de Wespelle weinig mensen trekt. Het ledenbestand van de fanfare bestaat voor een 

overgrote meerderheid uit buiten Rimburg wonenden. Hij vraagt zich af waarom op deze 

vergadering geen afvaardiging van de verenigingen aanwezig is. Natuurlijk zijn er 

uitzonderingen; te denken valt aan ’t Bakkes, Brokkelze Broest en het Inlooppunt.  

Om aan deze opmerkingen tegemoet te komen wordt besloten op korte termijn met de 

besturen van de betrokken verenigingen overleg te plegen.  

6. Evelien Snackers zegt dat in publicaties over de bouwplannen in Marienberg sprake is van 

vermindering tot 2 Ha. Wat is daarvan juist?  

Dit gegeven is bij de Dorpsraad niet bekend. Naar vermoed wordt evenmin bij de gemeente. 

Hub Dohmen gaat navraag doen.  

 

11.: Sluiting.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:00 u. onder 

dankzegging voor ieders inbreng. 

 

 


