Verslag van de online gehouden 37ste Algemene Ledenvergadering op 10 december 2020
om 19:30 u.

1.: Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter heet de online aanwezige leden welkom.
Gebruikelijk is dat de Belangenvereniging 2 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering
houdt. Gelet op de problematiek rondom corona hebben die in 2020 nog niet kunnen
plaatsvinden. De statuten schrijven echter voor dat er minstens 1 keer per jaar een Algemene
Ledenvergadering gehouden moet worden.
Daarnaast zijn een paar dringende onderwerpen, waarvoor het bestuur vindt dat de leden
geraadpleegd moeten worden. Denk aan de financiële staat van de vereniging en
bestuursmutaties. Deze thema’s komen hierna aan de orde.
Mede dankzij de inzet van Emal Olomi en Ralf wassen zijn we in de mogelijkheid een online
vergadering te organiseren.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van John Koehler, Lenie Haarbosch en
Nico Ringens. Het aantal deelnemers is 18.
Voorafgaand aan deze vergadering zijn schriftelijke een aantal vragen gesteld en suggesties
aangedragen door enkele leden. Daar komen we op terug bij de betreffende agendapunten of
bij de rondvraag.
Aan de agenda wordt een punt 6A: “De reconstructie van doorgaande wegen in Rimburg”
toegevoegd.
Overigens geen wijzigingen.
2.: Mededelingen.
1. De kerstboom nabij café D’r Eck, waarvan de kosten voor rekening van de
Belangenvereniging zijn, is reeds geplaatst.
2. Er zijn verkeerspoppetjes aangeschaft. Deze worden nog voor het weekend geplaatst bij de
speeltuin. De reden van deze aanschaf is dat door de te verwachten toenemende
verkeersdrukte door de wegomleiding langs de Kapelweien het goed is om extra aandacht
erop te vestigen dat aldaar spelende kinderen kunnen zijn.
3: Verslag 36ste Algemene Ledenvergadering.
Ad punt 6, Seniorenwoningen: Richard Tilmans vraagt baar de stand van zaken. Hij heeft
vernomen dat het complex Kallen in andere handen is overgegaan.
De voorzitter deelt mee dat sedert de vorige vergadering vele gesprekken zijn gevoerd, maar
dat daarbij de indruk is ontstaan dat we in een cirkel ronddraaiden. Het liep niet naar onze
zin. Het was intussen bekend geworden dat Andy Dritty zich op provinciaal niveau met dit
soort zaken bezighield. Dat was de aanleiding hem erbij te halen bij een overleg met de
gemeente. Uit dat overleg op 24 augustus jl. kwam echter weinig concreets.
Op 14 oktober jl. werden we uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder Bart Smeets en
de betrokken ambtenaren. Daar werd meegedeeld dat men een gesprek had gehad met de
nieuwe eigenaar van de hoeve Kallen en dat deze wilde meedenken met onze plannen.
Eind oktober is ook nog een overleg geweest met Fivente, de ontwikkelaar van een
soortgelijk project aan de voormalige basisschool van Lauradorp. Daarbij lag de nadruk om
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iets te realiseren op de voormalige boerderij van Römkens. Mogelijk duiken daar problemen
op op het gebied van bestemmingsplannen en landschappelijke waarden.
Kallen raakt daarmee geenszins buiten de kijker.
We hebben hierdoor thans het gevoel weer op het goede spoor te zitten. Op dit moment zijn
de gemeente en Fivente aan zet.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt verslag wordt onder dank aan de secretaris
goedgekeurd en vastgesteld.
4.: Financieel overzicht.
In de bijlage bij de uitnodiging voor deze vergadering zijn overzichten gevoegd van de
werkelijke inkomsten en uitgaven in 2019 met de verantwoording tegenover de begroting van
dat jaar en de begroting voor het jaar 2020.
Zoals te zien is het jaar 2019 positief afgesloten en kan een bedrag van € 893,07 worden
toegevoegd aan de reserve.
In de begrotingen is steeds een bedrag opgenomen voor de kosten van de website, zonder dat
dit bedrag ooit is uitgegeven. Naar aanleiding hiervan reageerde David Sillence, die de
website heeft gebouwd en onderhoudt, maar daarvoor niets in rekening brengt. Joep heeft hem
uitgelegd dat dit wel thuishoort in een begroting als reële kosten, maar in het vervolg niet
meer daarin wordt opgenomen.
Joep heeft hem bedankt voor deze vorm van sponsoring.
5.: Verslag kascontrolecommissie.
De controle heeft coronaproef plaatsgevonden door de commissieleden Richard Tilmans en
Paul Kusters.
Zij hebben verklaard een correcte en juiste boekhouding te hebben aangetroffen en stellen de
vergadering voor de penningmeester te dechargeren.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
De voorzitter bedankt de commissieleden en de penningmeester voor het accurate beheer van
de verenigingskas.
6.: Bestuursmutatie.
Wegens vertrek naar een ander woonplaats kan Desiree Langen niet langer lid zijn van de
Belangenvereniging en daarmee ook niet als bestuurslid. Zij heeft bijna twee jaar deel
uitgemaakt van het bestuur. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet voor de vereniging.
John Koehler heeft in de vorige vergadering aangegeven dat hij nieuwe uitdagingen heeft
gevonden en niet langer deel wil uitmaken van de Dorpsraad en thans zal aftreden. John is in
2011 tot het bestuur toegetreden en heeft sinds 2013 de functie van penningmeester bekleed
en tot volle tevredenheid en met grote accuratesse uitgevoerd. Wij zijn John veel dank
verschuldigd voor zijn inzet.
Het bestuur zal beide afgetreden bestuursleden op een gepaste wijze bedanken.
Als nieuw lid voor het bestuur heeft zich Ralf Wassen aangemeld. Ralf is Rimburger van huis
uit en woont sinds enige tijd, na enige omzwervingen, opnieuw in Rimburg.
Wij zijn zeer blij met zijn kandidatuur en stellen de vergadering voor om Ralf te benoemen.
Hij is ook bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Na een nadrukkelijk opmerking
van Hub Dohmen verlangt niemand een schriftelijke stemming en Ralf wordt met algemene
stemmen benoemd.
De Dorpsraad verheugt zich over de verkiezing en beslist later, overeenkomstig de notulen
over de benoeming tot penningmeester.
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6A.: De reconstructie van de doorgaande wegen door Rimburg.
De afgelopen weken zijn bij de Dorpsraad meerdere vragen en opmerkingen gedeponeerd. De
voorzitter vindt deze vergadering geschikt daaraan in algemene zin aandacht te besteden.
Op dit moment is de Rinckberg al redelijk ver klaar. De voortgang van de werkzaamheden
ligt op dit moment zelfs al iets voor op het schema.
Bij werkzaamheden als deze is het niet te vermijden dat er knelpunten ontstaan en men op
enigerlei wijze last ervan ondervindt. Ook in Rimburg. De een heeft zand voor de deur, de
ander moet omrijden. Zo was er nogal wat te doen over het eenrichtingsverkeer over de
Kapelweien. Dat veroorzaakt niet misselijke lange en verre omwegen. Nadat duidelijk was dat
de beslissing het gevolg was van een verzoek van de brandweer zijn er geen klachten meer
gehoord. Overtredingen komen niettemin voor. Er zijn altijd mensen die menen dat e.e.a. niet
voor hen geldt.
Richard Tilmans merkt op dat de bebording aan de Lindegracht komende van Waubach, niet
erg duidelijk overkomt. Het bord dat de beperking van de soort toegelaten voertuigen aangeeft
houdt in dat in feite geen enkel motorvoertuig is toegelaten, terwijl de weg als
omleidingsroute is aangewezen. Het verbodsbord voor vrachtwagens staat op een
onbegrijpelijke plaats. Er is geen touw aan vast te knopen. De voorzitter bevestigt de
opmerking en vraagt Hub Dohmen bij de gemeente opheldering te vragen. Hub antwoordt dat
hij deze aangelegenheid reeds heeft gedeponeerd, maar dat tot nu toe daarop geen reactie is
gekomen.
Verder merkt Richard op dat wandelaars op de Maastrichterweg naar je kijken met een blik
van: “Wat doe je hier met je auto?” Uit geen enkele aanwijzing blijkt dat de weg begrepen is
in een omleidingsroute. Hub vindt het gedrag van de wandelaars onbegrijpelijk. In principe
mag elk motorvoertuig dat zich houdt aan de 30km en onderweg is naar de Slieënberg daar
rijden. Hij vindt aanpassingen niet nodig. Bovendien is in eerdere overleg afgesproken dat de
omleidingen alleen aan Rimburgers bekend zou worden gemaakt. Toch wordt vastgehouden
aan de wens om in ieder geval vanaf de Slieënberg aan de huidige bebording een onderbord
met een toelating van bestemmingsverkeer aan te brengen. Hub zal het verzoek doorgeven.
Vorige week was de voorzitter aanwezig bij een overleg met twee mensen van Strabag, de
verantwoordelijke van de gemeente en Hub als wijkcoördinator. Daar bleek dat in verband
met de paddentrek enige aanpassingen nodig zijn. Als eerste na de kerstpauze op 4 januari a.s.
wordt het bovenste gedeelte van de Broekhuizenstraat en daarna de Rimburgerweg aangepakt.
Vervolgens komt het resterende gedeelte van de Broekhuizenstraat aan de beurt. Het is niet te
vermijden dat stukken voor het verkeer geheel gesloten moet worden.
Onderzocht wordt of de Scherpenseelermolenweg als omleidingsroute in twee richtingen te
gebruiken is. De Lindegracht vervalt dan als omleiding.
Overigens speelt men met het idee, zo mogelijk met inzet van stoplichten, totale afsluitingen
te voorkomen.
Op de vraag van Richard antwoordt Hub dat de Rinkberg voor de Kerst weer opengesteld
wordt. Echter alleen voor de bewoners en geenszins voor doorgaand verkeer.
Op de opmerking van Ralf dat de Duitsers niettemin zullen proberen een doorgang te vinden
zegt Joep dat het wel niet te vermijden zal zijn, maar dat de bebording in Duitsland met de
aankondiging van gestremd verkeer in Rimburg en de adviesroutes blijven. De verwachting
is evenwel dat mensen die min of meer bekend zijn, zullen blijven proberen.
Jacques van Haalen reageert met de opmerking dat een kwart van de automobilisten zich niet
houdt aan de borden. Hij vreest ten gevolge van onduidelijke wijzigingen en variaties in de
omleidingsroutes, escalerende problemen. Hij adviseert de Dorpsraad om met een
verkeerskundige van de gemeente het dorp rond te gaan met als doel een correcte bebording te
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verkrijgen. Richard merkt op dat uit een gesprek dat hij onlangs had met de verkeerskundige
blijkt dat men niet gerechtigd is overal zo maar onderborden te plaatsen.
De voorzitter zegt dat communicatie in deze doorslaggevend is en dat we moeten streven naar
een duidelijke informatie. We zijn erg beperkt in de mogelijkheden. Het dorp is klein en we
beschikken in feite maar over twee straten. Alle maatregelen moeten gericht zijn op de
ontsluiting van het dorp en niet op het doorgaande verkeer. Die duidelijke bebording moet er
komen.
Bij de aannemer is aangedrongen dat hij bij alle mededelingen omtrent planning, parkeren
enz., niet alleen de direct betrokken bewoners informeert, maar alle inwoners van het dorp.
Een ander punt betreft de veiligheid van de wandelaars aan de Rinckberg. Paul en Edmee
Kusters hebben daarover een mail gestuurd aan de Dorpsraad. Indertijd, bij de voorlichting
over de reconstructie, werd meegedeeld dat de paaltjes zouden verdwijnen en dat daarvoor in
de plaats een licht verhoogd trottoir zou komen. Dat trottoir en de verhoging is er, maar valt
tegen. Bovendien is de helling naar de rijweg te gering. De veiligheid van de wandelaars is
niet gewaarborgd. Gevraagd wordt de paaltjes alsnog terug te plaatsen, dan wel, naar
suggestie van Paul en Edmee, bloembakken o.i.d. te plaatsen. Bomen zou volgens Richard
ook een mogelijkheid zijn.
Hub kan over bomen weinig zeggen omdat mogelijk voor de wortels te weinig groeiruimte is.
Paaltjes kunnen terugkomen op die plaatsen waar dat nodig is. Die toezegging is reeds in het
verleden gegeven. Een schouw moet daaraan voorafgaan. Bij de schouw worden de bewoners
betrokken. Het aantal deelnemers daaraan moet vanwege corona wel beperkt blijven. Een
variant is eventueel bij de bewoners aan te bellen en te vragen naar hun opvattingen.
De voorzitter geeft het woord aan Marc Linssen. Marc voorziet problemen bij de afvoer van
regenwater en heeft daarover gesproken met mensen van de gemeente.
Ook Richard sprak over klachten die hij had geuit over de onvoldoende afvoer van
regenwater. Hij had daarop geen terugkoppeling gekregen. Ralf spreekt van dezelfde
ervaringen en een onvoldoende reactie van de gemeente heeft gekregen
De voorzitter vat dit zeer ernstig op. Dat mag niet gebeuren. Het is weliswaar niet aan het
bestuur van de vereniging om het probleem zelf op te lossen; daar zijn de deskundigen voor.
Het gebrek aan communicatie zal hij echter morgen onder de aandacht van de
verantwoordelijken brengen.
Ook Hub spreekt zijn verontwaardiging uit over dit gebrek aan communicatie en zegt de
aangelegenheid morgen met zijn collega’s te bespreken en te zoeken naar oplossingen.
7.: Rondvraag.
1. Marc Linssen heeft via mail gevraagd of de Belangenvereniging kerstverlichting aan kan
schaffen voor de Broekhuizenstraat, Rinckberg en de Brugstraat en daarmee rond de kersttijd
sfeer in het dorp te brengen. Het is wat vergelijkbaar met de versieringen die de
carnavalsvereniging rond carnaval ophangt.
De voorzitter vindt het een fantastisch idee. Op dit moment is dat niet meer realiseren, maar
we gaan er mee aan de slag.
Voor de financiering zijn er een aantal potjes, zoals het Fonds Burgerinitiatieven.
Hub waarschuwt ervoor het niet te uitbundig te maken en daarmee een toeristische attractie te
scheppen. We moeten er niet aan denken dat we karavanen met bewonderaars aantrekken.
2. Jan Spierts stelt de Dorpsraad voor om een Smiley aan te schaffen. Niet om het verkeer te
tellen, maar om permanent aan te kunnen geven hoe hard men rijdt en met het signaal hoeveel
men te snel rijdt.
De voorzitter zegt hieraan aandacht te zullen besteden. De vraag of dit kan en mag, hoe te
financieren, e.d. moet bezien worden.
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8.: Sluiting.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering om 20:40u onder dank voor ieders
constructieve inbreng. Hij bedankt iedereen die de moeite heeft genomen aan deze vorm van
vergaderen deel te nemen en hoopt dat het waardevol is geweest. En sluit af met een tot ziens
en een ‘hou je gezond’.
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