Verslag van de 35e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 7 mei 2019 om 19.30 uur
in Gemeenschapshuis D'r Eck.
1. Opening en vaststelling agenda.
De Voorzitter opent de 35e Algemene Ledenvergadering en heet eenieder van harte welkom.
Een bijzonder welkom richt hij tot Wethouder Marlies Dreissen, Toine Wetzelaer,
projectleider wegenbouw gemeente Landgraaf, Hub Dohmen wijkcoördinator, Emal Olomi
Buurtopbouwwerker Welsun en Guido Verreck van SeniorWeb
Berichten van verhindering zijn ontvangen van Edmee Kusters, Kelly Regterschot, Fer
Weijers, Lenie Haarbosch, Sjir Akkermans, Jacques-Michel Bloi, Lia Pluijmen en Jos
Bastiaansen.
Ten aanzien van de voorgestelde agenda worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 nov 2018.
Het verslag is op de website gepubliceerd. De papieren versies, die in de regel voor de
vergadering ter inzage liggen zijn vanavond niet voorhanden in verband met de afwezigheid
van de secretaris.
Ad 3, sub 2.: De voorzitter zegt dat de Dorpsraad tijdens de vorige vergadering een oproep
heeft gedaan om mee te werken om de parkeerproblematiek in het dorp en met name het
parkeren op de stoepen te helpen oplossen. Helaas moet geconstateerd worden dat deze
oproep nauwelijks resultaat heeft gehad. In overleg met de gemeente wordt bekeken hoe deze
problematiek het beste aangepakt kan worden. Misschien dat de geplande reconstructies hier
een oplossing voor kan bieden.
Ad 8, sub 3. Mede naar aanleiding van de discussie tijdens de vorige vergadering, naar
aanleiding van overlast in de Gremelsbrugge wordt medegedeeld dat de Burgemeester
betrokkenen persoonlijk heeft aangeschreven.
3. Politie gerelateerde onderwerpen.
Doordat de politie vandaag niet vertegenwoordigd is zullen de opmerkingen genoteerd
worden en worden doorgegeven.
- Er wordt weer meer met drugs gedeald in het Dorp. Ook in de Lindegracht.
- Regelmatig wordt met brommers door het bos gereden.
- Het parkeren op de Rimburgerweg (in de bocht ter hoogte van de Hoverveldweg) leidt tot
gevaarlijke situaties.
- Voor veel weggebruikers zijn de voorrangsregels kruispunt Rimburgerweg/Kraanweg
onduidelijk.
- Over het algemeen wordt er in het dorp veel te hard gereden.
- Er komt steeds meer vrachtverkeer door het dorp, ondanks dat dit verboden is.
Voorgesteld wordt om op snelheid te controleren of flitspalen te plaatsen.
Hub Dohmen geeft aan dat het plaatsen van flitspalen slechts onder bepaalde voorwaarden
kan.
Verder wordt voorgesteld of het mogelijk is om het vuilnis op een andere dag kan worden
opgehaald in plaats van op de drukke vrijdag.
4. Mededelingen van de Dorpsraad.
1. De contributierondgang is enige weken geleden geweest. Voorafgaande daaraan heeft de
Dorpsraad bij dorpsgenoten die nog geen lid waren een brief in de bus gestopt met het
1

verzoek om lid te worden. Er zijn 20 nieuwe leden bijgekomen. Deze actie kan succesvol
genoemd worden. Verder hebben zich 4 mensen en er zijn 2 personen verhuisd.
2. Aanvraag subsidie bij de gemeente voor Buurtorganisaties is gehonoreerd.
Ook de subsidie voor het Dorpsinlooppunt is voor 2019 toegekend.
3. In het kader van NL-doet heeft de Dorpsraad, aangevuld met een aantal andere mensen en
mensen van het kerkbestuur het Kerkhof een beetje opgeknapt. Er zijn 3 nieuwe bomen
geschonken en geplant.
4.Van de Stichelaere is een mail ontvangen dat Brokkelze Broest dit jaar niet door gaat en
verschoven is naar het voorjaar 2020.
5. De bijenoase aan de Kraanweg (welke door de Dorpsraad is geadopteerd) is opnieuw
ingezaaid met insecten-vriendelijke bloemen.
6. De aanwezigen wordt gewezen op de uitnodiging voor een bezoek aan Attero
(vuilverwerking) Abdissenbosch voor alle leden van de Belangenvereniging.
4. Verslag kascontrolecommissie
De kas is ten huize van de penningmeester gecontroleerd door Jacques van Haelen en Richard
Tilmans en beiden hebben geen opmerkingen en complimenteren de penningmeester met de
manier waarop de kas wordt beheerd.
Onder applaus van de aanwezigen wordt de penningmeester onder dank decharge verleend.
5. Financieel overzicht.
De penningmeester geeft een duidelijk overzicht over de inkomsten en uitgaven over het jaar
2018, waaruit blijkt dat de Belangenvereniging beschikt over een positief saldo. De begroting
voor 2019 is, met instemming van de vergadering, voor geïnteresseerden ter inzage
beschikbaar na de vergadering.
6. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
Het is belangrijk, zowel voor de vereniging, de leden, maar ook het bestuur en zeker ook voor
de penningmeester, dat de financiën in orde zijn. De boekhouding moet gecontroleerd
worden. Als leden van de kascontrolecommissie worden benoemd Richard Tilmans en Paul
Kusters. Jo Linssen treedt op als reserve lid.
7. SeniorWeb
Guido Verreck van SeniorWeb geeft vervolgens een presentatie over de mogelijkheden die
SeniorWeb te bieden heeft.
Aan het eind van deze presentatie doet hij het aanbod om een cursus in Rimburg te
organiseren, als er 5 kandidaten zijn. Gegadigden kunnen zich bij de Dorpsraad aanmelden.
8. Reconstructie Rimburgerweg/Broekhuizenstraat/Rinckberg
De reconstructie van de Rimburgerweg is om meerdere redenen uitgesteld. U heeft dat
kunnen lezen in de nieuwsbrief. Dat is in overleg met de Dorpsraad gebeurd. De bewoners
van de Rimburgerweg zijn persoonlijk per brief hiervan in kennis gesteld. De Dorpsraad heeft
van die kant geen reactie ontvangen.
Voor meer uitleg is het woord aan Toine Wetzelaer.
De heer Wetzelaer geeft middels een diapresentatie een beeld van de aan te pakken
reconstructie, daarbij wordt de Rimburgerweg, een deel van de Broekhuizenstraat
opengebroken, daar waar nodig het riool vervangen en opnieuw bestraat. Het plan is om dit op
uniforme wijze te doen met klinkers, zoals die nu al in de Broekhuizenstraat liggen.
Om dit te realiseren moeten de wegen voor verkeer worden gesloten. Dit zal geruime tijd voor
overlast zorgen, daar is geen ontkomen aan.
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De omleidingsroute is gepland via de Lindegracht voor het lokale verkeer. Het verkeer,
komende uit Duitsland wordt zoveel mogelijk geweerd. De omleiding voor dat verkeer gaat
via Scherpenseel.
Het project is gepland voor na de zomervakantie 2020. Dit is ook in overleg met het IVN
gebeurd en geschiedt dus buiten het broedseizoen.
Vervolgens krijgen de aanwezigen de gelegenheid om op het plan te reageren.
De volgende opmerkingen en vragen worden ingebracht:
Algemeen:
Kan de staat van de kwetsbare panden worden opgenomen en geïnventariseerd, voordat de
werkzaamheden starten, zodat de herkomst van eventuele schade helder is?
Gevraagd wordt om het werk in fases op te pakken en niet alles tegelijk.
Belangrijk wordt de onderbaan voor de wegen genoemd en geadviseerd hier aandacht aan te
besteden om geluidsoverlast te voorkomen.
Aandacht wordt gevraagd voor het opvriezen van klinkers en eventuele gladheid in de winter.
De bodem in Rimburg is vochtig. Gevraagd wordt een bodemonderzoek te doen voordat de
werkzaamheden starten, vanwege de drassige ondergrond.
De straatverlichting zou ook uniform kunnen zijn.
Er wordt aandacht gevraagd voor de halteplaatsen van de Buurtbus.
Gevraagd wordt om de ondernemers in Rimburg te informeren in verband met toelevering van
goederen.
T.a.v. de Rinckberg
Gevreesd wordt dat klinkers voor meer geluids- en trillingenoverlast zullen zorgen. De
Rinckberg is smal en de panden staan dicht op de weg. Marlies zegt toe dat er asfalt komt.
Paaltjes worden bij regelmaat omvergereden. De onlangs vervangen paaltjes zijn te hoog.
Gevraagd wordt om te bekijken of een opstaand randje de voetgangers beter kan beschermen.
T.a.v. de Rimburgerweg:
Gevraagd wordt om de bomen langs deze weg de ruimte te geven om te groeien. Ze zijn
kenmerkend.
T.a.v. de omleidingsroute:
In eerste instantie zijn de aanwezigen van mening dat de omleiding via eenrichting
Lindegracht en Scherpenseelermolenweg zou moeten plaatsvinden, maar er valt ook veel te
zeggen voor twee richtingen Lindegracht, vanwege de remmende werking van
tegemoetkomend verkeer.
Gevraagd wordt om het verzorgend vrachtverkeer via Duitsland om te leiden.
De Voorzitter sluit vervolgens de discussie en stelt dat het overleg met de gemeente zal
doorgaan en dat hij erop vertrouwd dat de gemeente daar ook positief in staat.
9. Rondvraag
1. Marc Linssen dankt iedereen die aan de dodenherdenking heeft deelgenomen of er een
aandeel in heeft gehad. Het was weer een bijzondere plechtigheid.
2. Richard Tilmans vraagt naar de uitkomst van het onderzoek dat bij een aantal woningen is
gebeurd. Hij heeft daar nooit meer wat van gehoord.
Hub Dohmen zal dat nagaan en terugkoppelen.
3. André Pauli vraagt aandacht voor de vangrail aan de Kraanweg en voor de toestand van het
fietspad Hoolgrub.
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4. André merkt op dat het straatnaambord Kerkveldweg is verdwenen.
5. Evelien Linssen vraagt opnieuw aandacht voor het verkeer op de Kapelweien. Er wordt te
snel gereden. Er wordt voorgesteld er een fietsweg van te maken, waarop auto's te gast zijn.
6. Richard Tilmans vindt de situatie bij het nieuw aangelegde voetpad van de Kraanweg naar
de Worm gevaarlijk voor overstekende voetgangers. Hij zag daar graag een
waarschuwingsbord.
7. Jo Linssen zou het graag willen weten wanneer dorpsbewoners zijn overleden. Op welke
manier kunnen we dat delen.
De Voorzitter zegt toe dit thema op de agenda van de Dorpsraad te plaatsen, waarna erop
wordt teruggekomen.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter de vergadering onder dank voor ieders
constructieve inbreng.
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