Verslag van de 38ste Algemene Ledenvergadering op 26 oktober 2021, om 19:30u, in de
zaal van het Gemeenschapshuis D’r Eck.

1.: Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering om 19:30u en heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom aan Emal Olomi, buurtopbouwwerker Welsun.
Ook is er een bijzonder welkom voor mevrouw Corten, echtgenote van de nieuwe eigenaar
van de hoeve Kallen, de heren Roebroek, Hendriks en Huntjens. Zij gaan ons informeren over
de mogelijke vestiging van seniorenwoningen in de voormalige hoeve Kallen.
Hiervoor wordt een nieuw punt (1A) aan de agenda toegevoegd.
Er zijn 44 aanwezigen.
Met kennisgeving zijn afwezig: Peggy Snijders, Lia Pluijmen, Ger Cup en Jo Joosten.
1A Vestiging van seniorenwoningen in de voormalige hoeve Kallen.
Architecten Hendriks en Cliff Huntjens geven een uitgebreide presentatie over de verbouwing
en renovatie van hoeve Kallen. Hoewel er nog geen concreet uitgewerkte tekeningen zijn,
geeft men inzicht in de gedachten over de locatie en het aantal levensloopbestendige
appartementen waaraan wordt gedacht. Waarschijnlijk zullen de appartementen gerealiseerd
worden in de oostelijke vleugel van de boerderij, tegen de woning van de familie Lubin.
Er zal in 2 lagen worden gebouwd, waarbij uiteraard aandacht is voor de toegankelijkheid
middels een lift. Ook wordt gedacht aan een ontmoetingsruimte.
Omdat het pand een monumentenstatus heeft, wordt rekening gehouden met een lang
voorbereidingstraject. De familie Corten is voornemens om de voortgang van de plannen
regelmatig terug te koppelen aan de inwoners van Rimburg.
Er zijn uit de zaal vragen over de huurkosten. Daarover kan op dit moment niet zinnigs
worden gezegd. De bedoeling is wel dat de woningen voor iedereen wel bereikbaar moeten
zijn.
2.: Verslag van de online gehouden 37ste Algemene Ledenvergadering.
Gevraagd wordt in de toekomst aan het verslag een lijst van actiepunten/besluiten van de
vergadering toe te voegen.
De voorzitter zegt toe hier aandacht aan te besteden.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag onder dankzegging aan de
secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.
3.: Mededelingen van de Dorpsraad.
1. Tot onze spijt heeft Peggy Snijders bedankt voor het lidmaatschap van de Dorpsraad. Zij
blijft wel lid van de Belangenvereniging.
2. Ralf Wassen heeft na besluit in de Dorpsraad het penningmeesterschap van de vereniging
op zich genomen.
3. De Dorpsraad heeft aan de beplanting achter de bank op de hoek
Scherpenseelermolenweg/Rinckberg een financiële bijdrage verstrekt.
4. Nabij de speeltuin zijn z.g. verkeerspoppetjes geplaatst.
5. Sinds medio dit jaar zijn 20 inwoners van Rimburg actief in het opruimen van zwerfvuil.
Zij hebben een indeling gemaakt zodat iedereen van de groep een aangewezen stukje
Rimburg schoonhoudt. Zo wordt ons hele dorp vrij van zwerfvuil gehouden.
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Een pluim voor de medewerkers; wij zijn de eerste wijk van de gemeente die met dit volledig
dekkend systeem het zwerfvuil aanpakt. De Dorpsraad ondersteunt dit initiatief van harte.
6. In de laatste nieuwsbrief is aan de leden ven de Belangenvereniging gevraagd de
contributie voor 2021 per bank te betalen. Velen hebben aan dat verzoek voldaan. De
voorzitter vraagt aan hen die de contributie nog niet hebben voldaan, dat alsnog te doen. De
achterblijvers tenslotte worden dan persoonlijk benaderd.
4.: Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie bestaan de uit Paul Kusters en Jo Linssen, hebben de kascontrole
over het jaar 2020 uitgevoerd en hebben een perfecte administratie bevonden. Zij hebben geen
op- of aanmerkingen en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering
verleent de decharge.
5. Financieel overzicht.
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële stand van zaken en voegt toe dat er
geen bijzondere verschillen zijn voorgaande jaren. Op dit moment bestaat er nog wel een
achterstand in de inkomsten ten gevolge van inning van de contributie per bank.
Binnen de Dorpsraad wordt thans gedacht over een omzetting van het huidige systeem van
persoonlijk lidmaatschap naar een lidmaatschap per gezin of adres.
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 kascontrolecommissie in wisselende samenstelling is daarbij onmisbaar. Paul Kusters is
aftredend lid en moet vervangen worden. Op de vraag van de voorzitter wie hem wil opvolgen
meldt zich Jean Luthgens. Als reserve lid treedt op de heer Strijbosch.
7.: Verhoging kerstsfeer in Rimburg.
Het idee voor het verhogen van de kerstsfeer in het dorp is afkomstig van Marc Linssen en
Eveline Snackers. In de online gehouden Algemene Ledenvergadering van 10 december
2020 is toegezegd daar iets mee te gaan doen. De Dorpsraad heeft het idee omarmd en wil
overgaan tot de aanschaf van twee soorten verlichtingen die verspreid over het dorp zullen
worden opgehangen.
Er zijn uiteraard kosten mee gemoeid. Voor de bestrijding daarvan uit de reserve van de
Belangenvereniging hopen we van deze vergadering te instemming te verkrijgen.
De voorzitter vraagt Ralf Wassen die het project op zich heeft genomen om er meer over te
vertellen.
In eerste instantie werd gedacht om twee straten te voorzien van enige verlichtingen, maar
achteraf leek het beter het hele dorp te bedienen door op diverse plaatsen, thans vijf, verlichte
bollen op te hangen en het voormalige schoolplein te vereren met een “kerstvlaggenmast”.
De benodigde stroom zal door de aanwonenden moeten worden verschaft.
De aanschaf gaat wat kosten. Het is mogelijk te huren, maar een aankoop gaat vele jaren mee
en is op de lange duur goedkoper. Het voorstel onder de bewoners sponsoren te zoeken is te
overwegen, maar mag niet leiden tot voortrekken van die sponsor. Wie behoefte daaraan
heeft kan zich bij Ralf melden.
Op de vraag of de gemeente bijdraagt, antwoordt de voorzitter dar er een subsidieaanvraag is
ingediend.
In de eventuele kosten van de door bewoners geleverde elektriciteit wil de Dorpsraad
bijdragen.
De vergadering gaat akkoord met de uitvoering van het plan.
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9.: Wijziging regeling financiële bijdrage initiatieven.
In de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 is een Regeling financiële bijdrage door
de Belangenvereniging vastgesteld. Geregeld komt het voor dat een bijdrage aan een activiteit
wordt gevraagd. Soms staat dan de Dorpsraad voor het dilemma dat een toekenning niet past
in de voorwaarden van de regeling. De activiteit kan echter op enigerlei wijze al dan niet
rechtstreeks toch bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Daarom wordt de vergadering
nu gevraagd in te stemmen met ruimere toepassing in het navolgende geval.
De voetbalvereniging heeft een bijdrage gevraagd in de kosten van het verwijderen van de
huidige kunstgrasmat, omdat zij van Roda JC gratis een nieuwe mat heeft gekregen. Het
leggen van de verkregen mat en het verwijderen en afvoeren van de oude evenwel moet men
zelf ophoesten en gaat € 35.000, - bedragen. De vereniging heeft eigen geld, maar lang niet
voldoende. Men doet aan crowdfunding, heeft subsidieaanvragen lopen bij het Laurafonds en
de Stichting Abel.
De recente overstroming heeft de club een extra financieel ongemak bezorgd.
Een voetbalvereniging als de onze moet kunnen beschikken over een aan de tijd aangepaste
accommodatie om onze jeugd de mogelijkheid te geven te sporten en dat met dorpsgenoten.
Om in herinnering te brengen, we hebben alle moeite gedaan na de sluiting van de school de
jeugd terug naar het dorp te halen. De voetbalclub was en is daarin zeer belangrijk. We
hebben in overweging € 1.000,- toekennen, maar de regeling laat maximaal € 500,- toe.
Vandaar dat we de toestemming van de vergadering nodig hebben deze uitgave te doen.
Uit de vergadering komt de vraag hoeveel jeugd van Rimburg daadwerkelijk lid van de club is
en of het niet een stuk goedkoper kan.
De voetbalclub heeft op dit moment anderhalf team aan jeugdleden. Ook de club heeft
gezocht naar minder kosten, maar afvoer en storten onder de huidige milieuregels is duur.
Voor de vereniging is dat op eigen kracht niet haalbaar. En een mat van kwaliteit en gratis
afkomstig van Roda JC te kunnen verkrijgen is een buitenkansje.
De vergadering gaat akkoord met de gift van € 1.000, -.
De Dorpsraad gaat werken aan een aangepaste regeling, waardoor eerder en ruimer aan
activiteiten tegemoet kan worden gekomen.
10.: Reconstructie doorgaande wegen in Rimburg.
Op dit moment is de reconstructie nog niet geheel afgerond. Zo moet er aan de Kraanweg nog
een versmalling met drempel komen. Vanwege mogelijke omleidingen wordt daarmee
gewacht tot de werkzaamheden te Eygelshoven zijn afgerond.
Aan de Rimburgerweg wordt nog gewerkt aan een verbetering van opritten. Daarnaast moeten
nog een paar drempels in die weg worden aangepast en verbeterd.
Het blijkt dat een aantal klachten, zoals wateroverlast, rechtstreeks bij de gemeente zijn
aangekaart en dat de gemeente daarvoor bevredigende oplossingen heeft geboden.
Verder zijn er klachten over kapotte verkeersborden die niet of laat worden vervangen. Voor
handhavend optreden is tijdige vervanging een noodzaak.
Naar opgemerkt wordt neemt het vrachtverkeer weer toe. Ook de snelheid van verkeer op bv.
de Palenbergerweg baart zorgen. Er is daar ook geen enkele snelheidsbeperkende maatregel
getroffen.
Verweten wordt dat op deze punten niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.
Er wordt bijzonder op gewezen dat handhaving van parkeerregels een hoge prioriteit heeft.
Dit speelt vooral op het parkeren op de uitwijkstroken in het hele dorp en nabij de overgang
van de Rimburgerweg naar de Broekhuizenstraat. Door geparkeerde auto’s op laatstgenoemde
plek heeft men geen zicht op tegemoetkomend verkeer en is uitwijken nauwelijks mogelijk.

3

De voorzitter zegt toe deze aangelegenheden nogmaals bij Handhaving aan te kaarten. Hij
beklemtoont echter dat zonder een mentaliteitsverandering de voorgaande problemen niet
kunnen worden getackeld.
Door de gemeente is destijds toegezegd dat na de reconstructie nog metingen worden
uitgevoerd.
Of we een eigen smiley (kosten rond € 2600,-) kunnen aanschaffen en gebruiken moet aan de
gemeente worden voorgelegd.
11.: Rondvraag.
1. Op de vraag wat er op de inhammen voor aanplantingen komen, kan geen antwoord worden
gegeven. Toegezegd wordt daarnaar navraag te doen.
2. Opgemerkt wordt dat de parkeerplaatsen tegenover D’r Eck niet zijn meegenomen in de
reconstructie. Het wordt betreurd dat dit bij de verfraaiing van het mooie Rimburg is
achtergebleven.
3. De door de gemeente destijds geplaatste prullenbakken zijn nergens meer te zien.
De voorzitter zegt dat dat voortvloeit uit een keuze van de gemeente. De bakken waren
bedoeld voor klein en ter plaatse voorkomend vuil. Het bleek echter dat men er zijn huisvuil
stortte.
Het plaatsen van kleine afvalbakken met smalle opening voor het deponeren van poepzakjes
zou toch moeten kunnen. In sommige gemeentes worden zelfs deze bakjes geplaatst met
daaraan opgehangen gratis mee te nemen zakjes.
4. Gevraagd wordt of de fraaie beplanting langs de Rimburgerweg weer terugkomt.
Jan Spierts heeft dat onder zijn aandacht.
Jan wijst er ook op dat klachten over blad op wegdek, kapotte lampen van straatverlichting
e.d. kunnen worden gemeld op de website van de gemeente onder de rubriek “Melding over
woonomgeving”.
5. V.w.b. de kerstverlichting wordt opgemerkt dat bij de instelling “Mijn buurt” subsidie zou
kunnen worden aangevraagd.
12.: Sluiting.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering om 21:45u onder dankzegging voor
de vele en constructieve inbreng.

Bijlage:
Besluiten en actiepunten:
1 De vergadering heeft besloten:
- aan de penningmeester decharge te geven voor de financiële administratie;
- aan de voetbalvereniging een financiële bijdrage van € 1.000,- in de kosten van
verwijdering van de oude kunstgrasmat te geven;
- uitvoering te geven aan het plan tot verhogen van de kerstsfeer
2. De Dorpsraad
- onderzoekt de mogelijkheid het lidmaatschap van de vereniging om te zetten naar
lidmaatschap per gezin of adres;
- past de “Regeling financiële bijdragen door de Belangenvereniging Rimburg 2018”,
zodanig aan dat ook activiteiten die geen rechtstreekse werking aan de doelstellingen
van de huidige regeling financieel worden ondersteund;
- brengt de onderscheiden verkeersovertredingen waar weinig tot niet tegen wordt
opgetreden onder de nadrukkelijke aandacht van “Handhaving”;
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- vraagt bij de gemeente na welke vorm en soort van beplantingen er komen op de
uitstulpingen van het trottoir tussen de parkeerplaatsen;
- legt aan de gemeente voor de mogelijkheid tot het aanschaffen van een eigen smiley.
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