Verslag van de 30ste Algemene Ledenvergadering op 15 november 2016, om 19:30u, in
Gemeenschapshuis D’r Eck.

1.: Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19:30u en heet iedereen welkom.
In afwijking van de gebruikelijke locatie wordt de vergadering, op verzoek van de beheerder,
gehouden in het café van het Gemeenschapshuis.
Een bijzonder welkom aan Kees Braam van de organisatie van en voor reizigers in het
openbaar vervoer (ROVER), Kelly Toonen 4e-jaarsstudente van Zuyd Hogeschool, René
Heijnen, wijkagent, Hub Dohmen, de wijkcoördinator en Emal Olomi, medewerker van
Welsun.
Er zijn 35 aanwezigen.
Met kennisgeving zijn afwezig: Marlies Dreissen, Lenie Haarbosch, Fer Weijers, Edmee
Allon, Jos en Judith Pauly en Mien Dassen.
2.: Vaststelling van de agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd:
Punt 7A.: Oud worden in Rimburg.
Punt 7.: Openbaar vervoer in Rimburg, wordt behandeld na punt 3.
3.: Verslag 29ste Algemene Ledenvergadering.
Ad Agendapunt 3, sub 8, de markering 30 km. Opgemerkt wordt dat men dat opfrissen, uit
esthetisch oogpunt niet zo nodig vindt.
De reactie uit de vergadering is dat men dat wel degelijk gevraagd heeft. Toegegeven is dat
het, evenals de herhalingsborden, in het algemeen weinig effect heeft. Het is de instelling van
de chauffeur.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt onder
dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.
7.: Openbaar vervoer in Rimburg.
Volgens de nieuw concessie door de provincie Limburg gegund aan Arriva, die op 11
december ingaat, vervalt lijn 23. Lijn 23 betreft de verbinding: station Palenberg – Rimburg Waubach, Pastoor Scheepersstraat - Eygelshoven - station Hopel. Dit omdat er te weinig
gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. Daarmee raakt Rimburg verstoken van het
openbaar vervoer. Daarvoor in de plaats komt een z.g. OV-shuttle die de een uur van tevoren
aangemelde passagiers komt ophalen. De shuttle rijdt van Rimburg-markt naar de
dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer; waarschijnlijk is dat de halte aan de Pastoor
Scheepersstraat. Arriva heeft toegezegd de precieze gang van zaken ons medio november
mede te delen, maar tot heden is nog niets vernomen. Een ander gevolg is dat ook de
rechtstreekse verbinding tussen Waubach en Eygelshoven vervalt, met als gevolg een omweg
met een overstap aan De Dormig.
Omdat deze nieuwe regeling zowel Rimburg als Eygelshoven en Waubach raakt heeft de
Dorpsraad met betrokken buurt- c.q. belangenorganisaties overleg gepleegd om te komen tot
een alternatief. Echt enthousiast zijn deze echter niet. Niettemin gaan we door. Een alternatief
is een z.g. “buurtbus”. Kees Braam kan daarover meer vertellen. De voorzitter geeft het
woord aan Kees.
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Kees meldt dat behalve lijn 23 ook lijn 26 vervalt, hetgeen de omweg als men van Waubach
naar Eygelshoven reist, groter maakt. Bij de telling van het aantal in- en uitstappers op lijn 23
heeft men zich gebaseerd op de cijfers afkomstig uit het gebruik van de OV-chipkaart en
daarop een plus gezet. Dat is volgens Kees voor lijn 23 te laag. Volgens hem zou het aantal
in- en uitstappers het gebruik van een buurtbus rechtvaardigen. Een buurtbus rijdt op tijd en
volgens de oude route en tegen het normale tarief. Ook abonnementen worden geaccepteerd.
Bij de OV-shuttle daarentegen niet. Bij de toepassing van het systeem buurtbus worden de
kosten van het materieel (het voertuig, de brandstof, onderhoud enz.) gedragen door Arriva en
de provincie en, voor bepaalde voorzieningen, de gemeenten. De chauffeurs zijn vrijwilligers.
Het is niet denkbeeldig dat de kosten van een OV-shuttle voor Arriva hoger zijn. Ook de
provincie is niet afwijzend tegen het voorstel lijn 23 te vervangen door een buurtbus.
Op dit moment draaien in Brabant 70 buurtbusprojecten, in Midden- en Noord-Limburg 6.
Voor het buurtbusproject ‘lijn 23’ zijn ongeveer 25 chauffeurs nodig.
De Dorpsraad probeert in overleg met de belanghebbende wijkorganisaties te komen tot een
buurtbusproject. Voor Rimburg alleen lijkt het niet haalbaar.
Op de vraag van Ton van Oort of het aantal reizigers voldoende is, antwoordt Kees dat
gerekend kan worden op bv. ’s-morgens rond 15 reizigers en dat dat ruim voldoende is. Marc
Linssen merkt op dat openbaar vervoer naar zijn mening een eerste behoefte is.
Na deze toelichting bedankt Joep Kees voor zijn bijdrage en wenst hem een goede reis naar
huis. Nu nog met de bus van lijn23.
4.: Mededelingen van de Dorpsraad.
1. Bijdrage beamer/projectiescherm
De Dorpsraad heeft een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van de beamer en
projectiescherm t.b.v. de zaal van het gemeenschapshuis. Dit samen met de Stichelaere en de
Stichting D’r Eck.
2. Inrichting speelplaats
Op 31 oktober jl. heeft de voorzitter een mail naar het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente gestuurd met verzoek om aandacht voor de inrichting van de
speelplaats (conform opgesteld plan), de groenvoorziening, bebording t.a.v. parkeren en het
opknappen van de keermuur aan de straatkant. Het antwoord luidde dat het groen nog wordt
aangelegd en dat de muur wordt aangepakt. Inmiddels is een verbodsbord parkeren geplaatst.
Eerdere afspraken en toezeggingen betreffende het parkeren zijn niet gehonoreerd. De reden
daarvan is dat de speelplaats een geheel uitmaakt met het monument. Wel mag bij
evenementen van de speelplaats gebruik worden gemaakt, echter alleen als alle
parkeermogelijkheden zijn gebruikt. Het is niet duidelijk wat onder evenementen moet
worden verstaan. Duidelijk is wel dat de omwonende niet van de plaats gebruik mogen
maken.
De vergadering vindt de gang van zaken schandelijk. Men heeft overleg gepleegd met de
omwonenden, de resultaten daarvan met de gemeente besproken, toezeggingen gekregen,
maar niets daarvan is uitgewerkt.
3. Uit gesprek met de wijkagent.
De voorzitter heeft een gesprek gehad met René Heijnen, de wijkagent, hier aanwezig. René
bevestigt dat er de laatste tijd in Rimburg meer wordt gepatrouilleerd. De bedoeling daarvan
is een ontmoediging, maar overal langs de grens zoeken de dealers naar mogelijkheden voor
hun handel. De opsporing is niet gemakkelijk. De momenten van contacten zijn zeer kort.
Een WhatsApp buurtpreventie is een goede zaak. Geef kenteken, automerk/model, e. d. door
aan de politie per e-mail of telefonisch, eventueel, als men vreest gevaar te lopen, anoniem.
Joep zegt dat de gegevens ook aan hem kunnen worden doorgegeven.
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Men kan ook de mensen in de patrouillewagens aanspreken. Zoek contact met hen, zij willen
midden tussen de bevolking staan.
Ger Cup merkt op dat men het gevoel heeft dat de politie niet luistert. René zegt dat dat ten
dele juist kan zijn, maar hij en Marion Weerts, de andere wijkagent, willen daar alles aan doen
dit gevoel weg te nemen.
Mark Linssen trof aan de St-Jozefkapel twee figuren die met het gebruikelijke instrumentaria
hun drug bereidden. Zij reageerden niet op zijn aanwezigheid en deden hun ding. René zegt
dat de kapel aantrekkelijk is voor hen.
Aan de orde kwam de sluiproute via de Scherpenseelermolenweg. René zegt dat de bebording
niet duidelijk is. Er zijn veel uitzonderingen, zoals voor landbouwverkeer, de camping, de
watertoren enz. Het geheel is voor velerlei uitleg vatbaar. Niettemin wordt het tijd het
probleem te bespreken en duidelijkheid te verschaffen.
4. Moties in de gemeenteraad aangenomen op 10 november 2016.
Het betreft twee moties die betrekking hebben op Rimburg:
* A. Bijenoase. Omdat bijen bedreigt worden heeft de provincie in samenwerking met
o.m. de VkkL geld beschikbaar gesteld om in tien Limburgse dorpen een z.g. bijenoase in te
richten waar met kleine en weinig kostende aanpassingen bijenvolkeren kunnen overwinteren
en voldoende voeding te kunnen vinden. Rimburg is als geschikte plaats aangewezen. De
exacte plaats is nog niet vastgesteld.
* B. GSM-netwerk. Reeds lang is bekend dat de dekking in Rimburg ver onder de
maat is. De Dorpsraad heeft in het verleden getracht hierin verbetering te verkrijgen. De
telecombedrijven hadden er echter weinig oor voor. Thans kan via de provincie de gemeente
met Telecom in contact treden. De gemeenteraad heeft bij motie het College van B&W
opdracht gegeven hiernaar te handelen. We houden de zaak in de gaten.
5. Wegdek Rinckberg.
Onlangs heeft de gemeente op ons verzoek de wegdekovergangen in deze straat gelijk
geslepen waardoor het voor de automobilist prettiger aanvoelt en de omwonenden minder
trillingen ervaren. De voorzitter bedankt de gemeente voor de aanpak.
6. Landbouwverkeer in de Brugstraat.
De voorzitter vraagt of er nog klachten ter zake zijn binnengekomen. Hij is bekend met een
klacht. Verder blijken er geen klachten te zijn.
7. Bestuur VkkL.
De voorzitter deelt mee dat hij op 12 oktober jl. is verkozen in het bestuur van de Vereniging
kleine kernen in Limburg.
8. Samenwerking/samenvoeging van de gemeenten Landgraaf en de gemeente Heerlen
In het kader van dit project heeft in de zaal van het gemeenschapshuis een gesprek geweest
met de heren Wim Deetman, Jan Mans en Wim Hazeu. Daarbij waren uitgenodigd de
verenigingen, maatschappelijke organisaties en buurtvertegenwoordigers om hun mening te
horen over de samenwerking dan wel een herindeling. Uitgesproken werd de grote zorg dat
bij een herindeling Rimburg wel erg ver aan de rand komt te staan. Op dit moment telt
Rimburg 3 raadsleden. Bij een herindeling hebben we nauwelijks kans op één. Men gaat
ervan uit dat men via burgerinitiatieven gehoor zal vinden, maar hoe groot is onze vuist met
630 inwoners. We moeten al eerst uitleggen waar Rimburg ligt. De stemming is dat men een
fusie moet voorkomen. We moeten alle kanalen openhouden.
Ger Cup oppert of hier een referendum te houden mogelijk is.
Ton van Oort ziet het niet zo zwaar. Hij meent dat elk raadslid gemakkelijk te benaderen is.
Juist vandaag is bekend geworden dat het expertteam, bestaande uit bovengenoemde heren, de
colleges van Heerlen en Landgraaf adviseren te kiezen voor een bestuurlijke en ambtelijke
fusie, oftewel een herindeling. Het college van B&W van Landgraaf neemt dit advies over.
Het woord is nu aan de gemeenteraad.
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5.: Bestuursverkiezing.
Fer Weijers en Jos Bastiaansen zijn statutair aftredend en stellen zich beiden herkiesbaar.
Fer is weliswaar weinig bij vergaderingen van de Dorpsraad aanwezig, maar is bij alle
activiteiten betrokken. Een onmisbare doener in het bestuur. Hij vertegenwoordigt bovendien
de Dorpsraad in het bestuur van ’t Bakkes.
Jos stelt zich eveneens beschikbaar, maar heeft aangegeven dat hij het secretariaat op termijn
wil overdragen. Dus ons bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. Tot die tijd zal Jos
zich blijven inspannen.
Wie heeft bezwaar tegen een herbenoeming van Jos en Fer?
Niemand verlangt een schriftelijke stemming en Fer en Jos worden bij acclamatie herkozen.
Volgt applaus.
6.: Introductie WhatsApp Buurtpreventie.
Het doel van Buurt WhatsApp is het signaleren van verdachte situaties, personen,
activiteiten enz. in een straat of wijk. Het is een soort burgerwacht in moderne vorm. Met het
vermelden van verdachte situaties aan de groep worden de buurtbewoners snel
gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Zo nodig kan via een melding
bij 112 de politie worden gewaarschuwd en kan zij tot eventuele actie overgaan. Het systeem
zorgt voor meer ogen en oren van de politie.
Onlangs is in de buurt Gravenrode daarvoor een WhatsAppgroep gestart. Men heeft daar een
twaalftal regels opgesteld, die we ook in Rimburg zullen hanteren. Joep leest de regels voor.
De regels worden als de bijlage bij dit verslag gevoegd.
Simone Dirix is bereid de organisatie op zich te nemen. Als men belangstelling heeft om mee
te doen kan men zich per e-mail melden bij de Dorpsraad. Er is een bovengrens van 70
deelnemers. De minimum leeftijd is 18 jaar.
Aan de ingangen van het dorp worden door de gemeente borden geplaatst met de mededeling
dat in Rimburg een WhatsApp Buurtpreventie actief is.
7.: Openbaar vervoer in Rimburg.
Zie hiervoor.
7A.: Oud worden in Rimburg.
19 Mei jl. zijn er gesprekken geweest met leden van de Ouderensoos en andere senioren.
Daaruit bleek een duidelijke wens: ontmoetingsmogelijkheid voor dorpsgenoten in de vorm
van een huiskamerproject. Ter realisering daarvan heeft de Dorpsraad intussen is contact
gehad met het bestuur van het Gemeenschapshuis en de beheerder daarvan. Die willen
meewerken. Ook is gesproken met de voorzitter van de Ouderensoos. Hij staat er positief
tegenover en zal het bestuur voorstellen doen hierin samen met de Dorpsraad op te trekken.
Punt is het kostenaspect. Er zijn eenmalige kosten betreffende de inrichting van de zaal en
aanschaf van materialen. Daarnaast zijn er structurele kosten, zoals o.a. zaalhuur etc. Voor de
eenmalige kosten zijn subsidies aan te boren, maar de structurele kosten vormen een
probleem. Hoofdelijk omslaan naar de bezoekers is onmogelijk. Onderzocht wordt nu of we
een vereniging kunnen oprichten, waar alle Rimburgers lid van zijn, om zodoende een beroep
te kunnen doen op een jaarlijkse subsidie bij de gemeente. Een contributie is dan nodig, maar
dat zou ook € 1 per jaar kunnen zijn. Als we daarmee een optimale subsidie kunnen binnen
halen zijn de structurele kosten afgedekt. Er bestaan in Landgraaf diverse huiskamerprojecten,
maar die worden vrijwel allemaal bekostigd door woningverenigingen.
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Om oud te worden in Rimburg is meer nodig en dan gaat vooral de aandacht naar huisvesting.
De Dorpsraad heeft de werkgroep “Wonen” gevraagd zich over dit thema te buigen. De
werkgroep heeft uitgebreid daarover gerapporteerd, waarvoor onze dank. Zij adviseert o.m.
om de doelgroep naar hun wensen en suggesties te vragen.
We hebben nagedacht over wie en hoe we dit zouden moeten doen. We zijn nu in de
gelukkige omstandigheid dat we een aanvraag voor een stageproject gehonoreerd zien. Kelly
Toonen, 4e-jaars studente HBO van de faculteit Social Work van de Zuyd Hogeschool wil
graag in het kader van haar afstudeerscriptie onderzoek doen rond dit thema in Rimburg. Dat
betekent dat zij een aantal mensen gaat bezoeken en in een persoonlijk gesprek informatie
gaat ophalen. Kelly geeft nu enige informatie over haar aanpak.
Joep geeft het woord aan Kelly.
Kelly zegt dat zij graag op de onderzoeksvraag is ingegaan. Zij heeft de opdracht goed
bekeken. In de oriëntatiefase heeft zij gekeken naar de doelgroep en wat er speelt en van
daaruit de strategie te bepalen. De doelgroep is breder genomen, omdat we allemaal vroeg of
laat in die situatie komen. Zij wil ongeveer 10 personen, tussen de 60 en 70 jaar interviewen.
Het aantal van 10 is wellicht wat weinig en moet nader bekeken worden.
Kelly denkt het volgend jaar in januari te beginnen met de interviews en in mei het onderzoek
af te ronden.
Ter voorbereiding vraagt zij de aanwezigen een zestal vragen op een enquêteformulier te
beantwoorden om haar daarmee vooruitlopend wat informatie te verschaffen.
Joep bedankt haar en spreekt de hoop uit dat haar werk bijdraagt aan het streven dat ouderen
langer in Rimburg te kunnen blijven wonen. Hij wenst haar succes toe en aan het eind van
haar opleiding een diploma.
De vraag vanuit de vergadering of er elders in het land voorbeelden bestaan van
ouderenhuisvesting wordt met ja beantwoord.
8.: Rondvraag.
1. Paul Kusters heeft gehoord dat café Simons per 1 januari gaat sluiten. De kegelclubs
moeten dan elders onderdak vinden. Hij vraagt of er alternatieven bekend zijn.
Daarop kan nog geen antwoord worden gegeven.
2. Andre Pauli heeft begrepen dat de verlenging van de vangrail aan de Kraanweg niet
doorgaat. Hij vraag of in de plaats daarvan een drietal paaltjes met reflectoren kunnen
worden geplaatst.
Hub antwoord dat hij dat zal bekijken.
3. Ger Cup merkt op dat de verlichting aan de Kraanweg gebeurt met verschillende soorten
lampen.
Het probleem is bekend. Bij de periodieke vervanging zal daar naar worden gekeken.
Kapotte lampen worden na melding vervangen.
9.: Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00u en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
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