Verslag van de 32ste Algemene Ledenvergadering, dd. 21november 2017, om 19:30 u in
de zaal van het Gemeenschapshuis D’r Eck.

1.: Opening en vaststelling agenda.
Vanwege vakantie van de voorzitter functioneert Kelly Regterschot vanavond de honneurs
waar. Zij opent de vergadering om 19:30u en heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom aan Marlies Dreissen, wethouder gemeente Landgraaf, René Heijnen
(wijkagent), Hub Dohmen (wijkcoördinator), Jan Rompen (gemeente Landgraaf), Emal
Olomi (Welsun), Sjef Silvertand en Maurice Schlösser (wildbeheer).
Er zijn 30 aanwezigen.
Met kennisgeving zijn afwezig: Joep Kleinen, Fer Weijers, Jo Joosten, Myra Linssen, Edmee
Allon, Jos en Judith Pauly, Sylvia Spierts, Lenie Haarbosch, Marc en Eveline Linssen.
2.: Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt gewijzigd zodanig dat de agendapunt 6 (regenwaterberging) onmiddellijk
voor agendapunt 4 wordt behandeld.
3.: Verslag van de 31ste Algemene Ledenvergadering.
Ad punt 2 van het verslag en punt 3 van de agenda: Ger Cup merkt op dat hij bij het
aanklikken van de site van de Belangenvereniging op internet nog steeds de oude website
gepresenteerd krijgt.
Dat is bevreemdend, maar wordt uitgezocht. Ger krijgt een antwoord.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt onder dankzegging
aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.
6.: Aanleg regenwaterberging door de gemeente Kerkrade nabij het wapendepot.
Twee dorpsbewoners hebben in een brief aan de Dorpsraad hun bezorgdheid geuit over de
aanleg van een regenwaterberging nabij het wapendepot. Er is veel onduidelijkheid rondom
dit bassin. Wat is de functie ervan? Is het een rioolwater overstort? Gaat het daar stinken?
Komen er gebouwen?
Om een antwoord op die vragen te krijgen heeft de Dorpsraad de gemeente verzocht e.e.a. op
deze vergadering toe te lichten. Aanwezig is daartoe de heer Jan Rompen.
De voorzitter geeft het woord aan Jan.
Ten gevolge van de klimaatwijziging moeten we er rekening mee houden dat de
regenwateroverlast toeneemt en de afvoer via de riolering op den duur tot problemen leidt.
De riolering die al het water moet afvoeren naar de waterzuivering is niet in staat bij extreme
regenval dit op te vangen. Vandaar dat een overstortgelegenheid is gepland ter hoogte van
het voormalige wapendepot. De berging komt op Kerkraads grondgebied. Landgraaf heeft
daartoe de nodige grond gekocht van Kerkrade. De voorziening bestaat uit een uitgraving in
de helling naar de Worm toe en een dijklichaam aan de laagste zijde. Het vormt een
aansluiting op de bestaande riolen. Het geheel kan 2000m3 water bevatten. Bij extreme
regenval vormt het een buffer voor regenwater zowel als voor overig rioolwater, die
geleidelijk wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Er vindt in principe weinig vervuiling
plaats; er is in dat geval altijd regenwater dat overheerst. Bovendien worden ecologische
maatregelen genomen door b.v. rietkragen.
Volgens Jeanne Frehen vindt Op de Hoven een slechte afvoer plaats. De riolering zou
destijds door de mijn Laura zijn aangelegd met te smalle pijpen.
1

Ton van Oort vraagt of aan de scheiding van regenwater en ander vuil rioolwater nog wordt
gedacht. Het antwoord is dat de gemeente dat nog steeds in haar beleid heeft.
Ger Cup merkt op dat ook aan de Rimburgerweg het riool niet naar behoren functioneert.
Het riool van de Broekhuizenstraat heeft geen contact met de geplande waterberging.
4.: Mededelingen van de Dorpsraad.
*1. Aanpak seniorenwoningen.
Uit het onderzoek dat is verricht door de Hogeschool-Zuyd is de noodzaak van vestiging van
senioren voldoende aangetoond om met de relevante instanties, zoals de gemeente, Meander,
woningcorporaties een gesprek aan te gaan. De eerste afspraak is gemaakt voor 14 december
a.s. Van de voortgang wordt men op de hoogte gehouden.
*2. Grondwaterpeilingen.
Zoals bekend zijn op verschillende locaties in Rimburg putten geslagen om de stijging of
daling van het grondwater te kunnen meten. Daarnaast worden tevens de bodembewegingen
bijgehouden via satelliet. Dit naar aanleiding van de rapportage van Palte BV in 2015 waarna
het college van Burgemeester en Wethouders besloten heeft uit voorzorg deze zaken te gaan
monitoren. Tot op heden zijn er geen uitzonderlijkheden geconstateerd. Het maken van een
analyse kan eventueel aan de orde komen indien er extreme afwijkingen in de meetgegevens
geconstateerd worden, dat is nu niet het geval.
Aan de Dorpsraad is toegezegd dat zij op de hoogte worden gehouden. Richard Tilmans
vraagt of ook aan de individuele bewoners, die destijds melding hebben gemaakt van
scheuren e.d. in hun woningen, eventuele gegevens en rapporten beschikbaar worden gesteld.
De voorzitter zegt toe daar aandacht aan te geven.
*3. Winterevenement/Kerstmarkt.
De gemeente Landgraaf wilde graag een groots winterevenement binnen haar
gemeentegrenzen en heeft de Dorpsraad benaderd met de vraag of daarvoor in Rimburg
draagvlak is. Dit evenement moet ten goede komen aan de Rimburgse verenigingen en de
ondernemers in het dorp. Er zijn een 3-tal gesprekken geweest met vertegenwoordigers van
de Rimburgse verenigingen. Het laatste overleg vond plaats op 7 november jl. Daarin werd
besloten niet op het idee van de gemeente in te gaan. De gezamenlijke verenigingen
verklaarden dat de mogelijkheden van de verenigingen werden overschat.
*4. Verbetering woonklimaat in Landgraaf
De Dorpsraad is met 2 vertegenwoordigers ingegaan op een uitnodiging van de gemeente om
van gedachten te wisselen over 3 grote opgaven, waarvoor de gemeente staat, nl het
overstappen op duurzame energie (energietransitie), het inspelen op de klimaatverandering
(klimaatadaptatie), en het toekomstbestendig maken van de woningen (woningtransformatie).
De gedachtewisseling leidde tot het volgende:
In relatie tot energie en klimaat werd gesproken over zonnepanelen, vergroening,
wateroverlast, waterafvoer, gescheiden rioolsystemen, e.d. Aan de hand van tekeningen van
ontwerpen van huizen werd beoordeeld in hoeverre een huis voldeed aan de daartoe gestelde
eisen. Dat de financiële middelen een belangrijke barrière vormt voor de te nemen
maatregelen, is duidelijk.
Over de woningtransformatie. Mensen vinden het belangrijk om langer zelfstandig te blijven
wonen, ofwel in eigen huis ofwel in een speciale levensloopbestendige woning. En dat dan
het liefst in de eigen buurt. De discussie was hoe vroegtijdig men na moet gaan denken over
aanpassingen op het gebied van levensloopbestendigheid. Gevreesd moet worden dat mensen
hier pas in willen investeren wanneer het nodig is en dat er gerekend wordt op de WMO als
vangnet. In ieder geval geldt dat goede voorlichting over de voor- en nadelen erg belangrijk
is. Een woningconsulent kan van toegevoegde waarde zijn voor sommige mensen, mits deze
laagdrempelig en onafhankelijk is en goede kennis van zaken heeft.
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In dit kader telt de levensloopbestendigheid van de tuin. Het onderhoud van een groene tuin
is vaak teveel voor ouderen en een tuinman is te duur. Jongeren hebben vaak geen tijd om
hun tuin te onderhouden. De gemeente zou is een aantal tuinontwerpen voor
onderhoudsvriendelijke maar vooral ook groene tuinen beschikbaar kunnen stellen via de
website
Niet alle maatregelen zijn geschikt voor alle particuliere woningeigenaren, verschillende
groepen hebben verschillende behoeften. Als men denkt aan een collectieve aanpak is het
succes sterk afhankelijk van de sociale cohesie van de buurt. Bij een toekomstbestendig huis
moet ook gedacht worden aan duurzaamheidsmaatregelen, maatregelen op het gebied van
energie, groen en water.
De rol van de gemeente moet zijn het geven van een goede en krachtige voorlichting.
Informatie huis aan huis verspreid zou goed werken. Herhaling is belangrijk. Ook zou de
gemeente elke nieuwkomer die een huis koopt in Landgraaf moeten voorzien van de
informatie. De gemeente moet zorgen dat met toekomstbestendig wonen rekening wordt
gehouden in de bouwbesluiten en bestemmingsplannen.
*5. De Buurtbus.
Zoals iedereen heeft kunnen zien is de buurtbus er gekomen en rijdt vanaf 23 oktober jl. Het
voertuig is op dit moment nog een niet volledig uitgeruste leenbus. Helaas is nog niet bekend
wanneer de overdracht van de officiële bus met alle apparatuur, door Arriva aan de Stichting
Buurtbus Rimburg-Eygelshoven gaat plaatsvinden. Wel gaat de bus vanaf 11 december a.s.
ook rijden op zaterdag. Frits Blank, de buurtbuscoördinator, deelt mee dat in de afgelopen
week 184 passagiers van de bus gebruik hebben gemaakt. We mogen er dus van uitgaan dat
de bus een succes is.
5.: Sjef Silvertand vertelt iets over de praktijk van de jacht in de omgeving van
Rimburg.
In plaats van Sjef wordt dit punt behandeld door Maurice Schlösser.
De voorzitter geeft het woord aan Maurice.
Maurice is secretaris van de Wildbeheereenheid Brunssummerheide/Schinveldse bossen. Het
gebied dat deze eenheid beheert omvat de gemeenten Kerkrade, Heerlen (grotendeels),
Landgraaf Brunssum en Onderbanken.
Hij benadrukt dat de jacht aan zeer strikte regels is onderworpen. Men moet o.m. uitgebreid
tellingen houden en de resultaten vastleggen in een registratiesysteem. Dit systeem geeft een
aanduiding van de wildstand en de mate waarin beheersmaatregelen moeten worden
genomen. Bv. in het voorjaar worden reeën geteld, in de zomer ganzen. Deze laatste groep
neemt in getal erg toe en de provincie wil weten in hoeverre er maatregelen moeten worden
genomen. De nijlgans is zodanig dominant dat daar tegen opgetreden wordt. Ook de
vossenstand moet in toom worden gehouden. De vos verstedelijkt (omdat hij daar gevoed
wordt) en brengt gevaarlijke ziekten mee. De mens kan die eveneens oplopen doordat de
uitwerpselen van de vos in zandbakken terecht komen. Daarenboven is de vos een bedreiging
voor beschermde diersoorten zoals de korenwolf. Het aantal reeën bedraagt ongeveer 280.
Het komt regelmatig voor dat een ree betrokken is bij een aanrijding. Aan de N299
(Buitenring), 20 maal. Thans is deze weg afgezet aan de zijkanten. Ook komt het wild zwijn
voor in dit gebied en vormt door de aantallen een beheersprobleem. Hij komt voornamelijk
uit Duitsland hierheen. Ook de wolf is in aantocht en kan deel uitmaken van een
evenwichtige wildstand.
Het hele gebied is verdeeld in 18 z.g. jachtvelden waar 40 jagers actief zijn. Er zijn
verschillende jachtseizoenen vastgesteld, afhankelijk van de soort wild.
Ger Cup brengt zijn bezwaar in tegen de z.g. drijfjacht die regelmatig in Rimburg wordt
gehouden, zelfs in het bosgebied. Hij vindt dit gevaarlijk voor b.v. wandelaars.
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Maurice antwoordt dat de drijfjacht alleen wordt gebruikt als er echt een overmaat aan wild
voorkomt. Dat is voor Rimburg en omgeving niet het geval geweest. Daar wordt uitsluitend
“jacht voor de voet” toegepast en dat kan door meerdere jagers tegelijk. Hij wijst er nogmaals
op dat de jager goed is opgeleid en voor elk schot zich terdege oriënteert.
Jeanne Frehen vraagt hoe het zit met de jacht op particuliere grond.
Er wordt alleen jacht toegestaan op gronden waarvoor de eigenaar getekend heeft en gemeld
is bij de jachtveldcommissaris. De velden zijn vastgelegd op kaarten. Jacht buiten die velden
kan leiden tot intrekking van de jachtvergunning.
Verder werd door de vergadering gediscussieerd over het nut van de jacht, de sport, enz.
tegenover het natuurbeheer waar de jager voor staat.
De voorzitter bedankt de beide jagers voor hun komst en de gegeven toelichting.
7.: Bestuursverkiezing.
Statutair aftredend zijn Jo Joosten, Joep Kleinen, John Koehler en Chris Haarbosch. Joep,
John en Chris hebben zich herkiesbaar gesteld. Jo is niet herkiesbaar en treedt af. Hij is
helaas niet aanwezig en zal nog even op de bloemen moeten wachten. De voorzitter vindt een
bestuurslidmaatschap van 12 jaar een hele prestaties en bedankt hem daarvoor.
Niemand verlangt een schriftelijke stemming en Joep, John en Chris worden bij acclamatie
herkozen.
Volgt applaus.
8.: Benoeming van een reserve lid van de Kascontrolecommissie.
In de vorige vergadering heeft zich niemand gemeld als reserve lid. Om hierin te voorzien is
de aangelegenheid op de agenda van deze vergadering geplaatst.
Richard Tilmans heeft zich per e-mail aan het bestuur beschikbaar gesteld. De voorzitter
bedankt hem daarvoor.
9.: Evaluatie KHOR II.
De tijdens, voor en na het project gemaakte video-opnames en interviews zijn samengevat en
gemonteerd als webdocument. De link daarnaar is naar de Dorpsraad gemaild. De bedoeling
was het resultaat te laten zien op het scherm in de vergaderzaal. Omdat deze link alleen werkt
via internet en de zaal geen Wi-Fi verbinding heeft hebben we er een afzonderlijk filmpje
van gemaakt. Dit filmpje duurt evenwel 41 minuten. Besloten wordt voor de vertoning er van
nu af te zien en de link te publiceren op de site van de Belangenvereniging.
Ten overvloede hiernaast de link: http://taat-projects.com/webdoc-khor2/
10.: Rondvraag.
1. Richard Tilmans (per e-mail):
a. vraagt naar aanleiding van de uitbreiding van Van Cranenbroek aan de Minckelersstraat
en de daardoor te verwachten grotere verkeersdrukte van uit Duitsland door Rimburg en ook
Eygelshoven, contact op te nemen met de gemeente over wat de gevolgen kunnen zijn en een
eventuele mogelijkheid door bewegwijzering een alternatieve route te onderzoeken.
De voorzitter zegt dit mee te nemen in ons overleg met de gemeente.
b. stelt dat het vrachtvervoer door Rimburg weer sterk toeneemt. De verkeersborden aan
beide ingangen van het dorp zijn klein van formaat, vervuild en niet op echt zichtbare
plaatsen neergezet. Hij vraagt indringend daar nog eens goed naar de kijken en samen met de
(buur)gemeenten te zorgen voor een echt goed zichtbare en juiste bewegwijzering die de
chauffeurs nog op tijd de kans geeft een andere keuze te kunnen maken.
De voorzitter zegt daarover binnenkort in beraad te gaan met de gemeente
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c. vraagt of er nog iets te melden is over de stand van zaken aangaande de
nieuwbouwplannen te Marienberg.
De wethouder zegt dat er op dit moment nog geen nieuws is. Wel is men in overleg geweest
met de gemeente Ubach-Palenberg en is afgesproken dat de gemeente op de hoogte wordt
gehouden. Ook blijft het contact met de actiegroep in stand.
2. Hub Dohmen deelt mee dat het parkeren op het voormalige schoolplein nogal wat
problemen met zich meebrengt en bovendien te beperkt is. De gemeente is op zoek naar
alternatieven. Op dit moment is men in overleg met het kerkbestuur om de paarkeerruimte
naast de kerk uit te breiden. Parkeren in de berm langs de Palenbergerweg is en was steeds
toegestaan.
11.: Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:00 u. onder
dankzegging voor ieders inbreng.
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