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Verslag van de 39ste Algemene Ledenvergadering op 10 mei 2022, 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 voor Hub Dohmen (wijkcoördinator), Emal Olomi (Welsun) en de 

vertegenwoordigers van Oxperts Consulty. De laatsten zullen ons informeren omtrent de plek 

van een nieuwe zendmast en de eventuele effecten daarvan. 

Er zijn 21 aanwezigen.  

Met kennisgeving zijn afwezig Jacques van Haalen, Jeanette Neggers, Frank Dawidowski, 

Harald en Gerrie Simons-Jorritsma, Frits Blank, Paul Kusters en Hedy Bloi.  

De agenda van de vergadering blijft ongewijzigd.  

  

 

 2.: Verslag 38ste Algemene Ledenvergadering.  

Sjir Akkermans vraagt naar aanleiding van punt 10, laatste alinea of nog gekeken is naar de 

mogelijkheid zelf een smiley aan te schaffen.  

De voorzitter antwoordt dat de kosten ervan nogal hoog zijn en overigens nogal wat haken en 

ogen heeft, zoals het uitsluitend meten van de snelheden en geen inzicht geeft in de soorten 

van verkeer. Dat laatste is minstens zo belangrijk. Vanuit de gemeente is toegezegd op korte 

termijn op 3 plaatsen in het dorp metingen te verrichten die beide aspecten vastlegt.  

Overigens zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag onder dankzegging aan de 

secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 

 

 3.: Mededelingen van de Dorpsraad.  

1. Waterschap Limburg heeft plannen voor het herstel van een natuurlijk evenwicht door het 

weer laten meanderen van de Worm vanaf het NAVO-complex tot een de grens. Deze 

plannen zijn ons ter ore gekomen en we hebben daarop contact gezocht met de 

omgevingsmanager van het Waterschap en aangegeven dat we als Belangenvereniging graag 

meedenken aan deze plannen. We hebben daarop reactie gekregen met de mededeling dat we 

meer dan welkom zijn in het meedenken. Overigens zullen meerdere organisaties, zoals naar 

thans bekend ’t Bakkes, een uitnodiging ontvangen  

2. De heren Jacques van Haalen en Frank Dawidowski hebben zich aangemeld als kandidaat-

bestuursleden. Het bestuur van de Belangenvereniging is al geruime tijd zoekende naar 

nieuwe   bestuursleden. We heten deze heren dan ook van harte welkom. De komende tijd 

zullen zij deelnemen aan de Dorpsraadvergaderingen en in de Algemene Ledenvergadering 

van het najaar als bestuurslid worden voorgedragen.  

3. In het kader van het 50-jarig bestaan van het Gemeenschapshuis D’r Eck was een 

dorpsontbijt gepland op 29 mei a.s. Op dezelfde datum gaat de Via Belgica-marathon van 

start. Deze samenloop zorgt voor te veel drukte en daarom is besloten het ontbijt op 18 

september a.s. te houden. Afgevaardigden van een 7-tal verenigingen denken mee over de 

opzet daarvan.  

4. Wel op 29 mei a.s. gaat door de Marathon Via Belgica. Om 10:00 uur lost burgemeester 

Richard de Boer op de brug over de Worm het startschot voor deze marathonloop van 

Rimburg naar Maastricht, min of meer volgend het tracé van de oudste snelweg van 

Nederland. Verwacht wordt veel aanloop van deelnemers en bezoekers. Van Rimburg nemen 

twee teams deel. Verzocht wordt langs het Rimburgse parcours, Brugstraat, Rinckberg en 

Lindegracht te vlaggen. 
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5. Ook dit jaar zal de contributie van de leden van de Belangenvereniging per bank worden 

geïnd. In de nieuwsbrief is daar al aandacht aan gegeven. Voor zover nodig wordt de 

komende dagen een brief met de nodige gegevens bij de leden aan huis bezorgd.  

Er zijn nogal wat leden met dezelfde naam en daarom vraagt de voorzitter in de 

bankopdracht de straatnaam en huisnummer te vermelden.  

 

 4.: Informatie plaatsing zendmast.  

De voorzitter geeft het woord aan de heer Meuleman van Oxperts Consulty die informatie 

gaat geven omtrent de te plaatsen zendmast en de locatie daarvan.  

Hierna ontstaat discussie over de status van deze bespreking. Mevr. Eygelshoven is van 

mening dat dit niet thuishoort in de Algemene Ledenvergadering. Bovendien is er geen 

gevolg geweest op de bewonersbrief, althans er geen officiële mededeling is gedaan over de 

behandeling van deze aangelegenheid hier en vandaag.  

De voorzitter zegt dat hier en vandaag uitsluitend informatie wordt gegeven en er geen enkel 

besluit of wat dan ook wordt genomen. Om tot dat uitganspunt te komen is de gekozen weg 

niet onlogisch. Ook in onze nieuwsbrief wordt alleen gesproken over informatie.  

Ook vanuit Oxperts Consulty wordt beklemtoond dat zij hier niet zijn vanwege de gemeente. 

KPN is wettelijk verplicht ingaande de maand juli landelijk een fatsoenlijke dekking voor het 

mobiele verkeer te realiseren. Voor advies omtrent het vraagstuk waar de zendmast dan moet 

komen is door de gemeente Oxperts Consulty ingeschakeld.  

In plaats van deze te combineren met de bestaande sirenemast heeft men een alternatieve 

plek gevonden nabij de parkeerplaats bij het voetbalveld. De opstelling is zodanig dat deze 

bij wijze van spreken met de rug naar Duitsland staat. De mast is buisvormig en heeft een 

hoogte van 25 meter. De mast van Vodafone nabij de waterzuivering is 40 meter hoog.  

Reacties op een aantal vragen: 

- De kleur van het geheel: geadviseerd wordt de metaalkleur te handhaven.   

- Overlast: bij de oprichting/bouw zal, als er een na gemeentebesluit en eventuele 

bezwaarprocedure toestemming wordt gegeven, enige overlast niet te vermijden zijn. 

- Gezondheidsgevolgen: geen gevaren, het stralingsniveau is zeer laag.   

- Levensduur: het contract geldt voor 20 jaar.  

- Meerdere toepassingen: een zonnepaneeltje zou kunnen.  

De thans hier gegeven informatie is eveneens de basis voor het besluit van de gemeente.  

Daartegen kunnen mettertijd nog bezwaren worden ingediend.   

De voorzitter bedankt de mensen van Oxperts Consulty en wenst hen een goede reis 

huiswaarts.  

 

 5.: Verslag kascontrolecommissie.   

De kascontrolecommissie bestaat uit Jo Linssen en Jean Luthgens. Jean doet verslag en de 

leden zijn positief over de gevoerde administratie en verklaren geen onjuistheden te hebben 

aangetroffen en stellen voor de penningmeester decharge te geven. De voorzitter bedankt de 

penningmeester en de controlecommissie voor hun werkzaamheden.  

De vergadering volgt het voorstel en verleent het bestuur decharge.  

Volgt applaus.  

 

 6.: Financieel overzicht.  

Aan de hand van een beeldscherm geeft de penningmeester een overzicht van de inkomsten 

en uitgaven. In het bijzonder wijst hij op de grote uitgaven die gedaan zijn voor de verhoging 

van de kerstsfeer in het dorp zoals de verlichting en andere objecten. Daar staat tegenover een 

aanzienlijke subsidie van Commissie Burgerinitiatieven van de gemeente.      
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 7.: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.  

Besloten wordt de huidige commissie bestaande uit Jo Linssen en Jean Luthgens nog een jaar 

in functie te laten. 

 

 8.: Herziening van de “Regeling financiële bijdrage door de Belangenvereniging 

Rimburg 2018”.  

In de laatste Algemene Ledenvergadering is naar aanleiding van een toekenning van een 

financiële bijdrage in strijd met de bestaande regeling, besloten de regeling te herzien. Een 

ontwerp daartoe is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van mei 2022. Aan de vergadering wordt 

nu gevraagd akkoord te gaan met het voorstel. 

De huidige regeling heeft een tweetal beperkingen: enerzijds in de hoogte van het bedrag van 

een subsidie en anderzijds te weinig ruimte biedt voor initiatieven die ook niet rechtstreeks 

bijdragen aan de algemene doelstellingen van de regeling. Met het voorgestelde ontwerp kan 

daarin worden voorzien.  

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen en besluit de voorgestelde regeling vast te 

stellen.  

De nieuw regeling wordt als bijlage gevoegd bij het verslag van deze vergadering.     

 

 9.: Rondvraag.  

1. Henk Ploemen vraagt: 

a) of het mogelijk is op de Romeinse mijlsteen nabij zijn woning op enigerlei wijze een 

aanduiding aan te brengen waaruit die functie blijkt. Hij treft vaak wandelaars bij hem aan de 

deur met de vraag waar die steen dan wel te vinden is.  

b) of het mogelijk is in het kader van de energietransitie een waterrad te plaatsen in de Worm.  

Hub Dohmen zegt toe de twee punten mee te nemen. 

2. Jan Spierts vraagt of het is toegestaan dat een privépersoon een smiley mag ophangen.  

De voorzitter vraagt het na. Hij wijst wel op de toegezegde metingen en tellingen op drie 

plaatsen in het dorp.  

3. Mevr. Kleijnen verzoekt de trap naar boven nabij haar woning weer gangbaar te maken.  

Hub Dohmen neemt het me naar de gemeente.  

4. Jo Linssen stelt voor een eigen dorpsvlag voor Rimburg te ontwerpen. 

De voorzitter zegt toe daar eens over na te denken.  

 

10.: Sluiting.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:45 u. onder 

dankzegging voor ieders inbreng. 

 

 

 

 

BIJLAGE I 

Besluiten en actiepunten: 

1 De vergadering heeft besloten:  

 - aan de penningmeester decharge te geven voor de financiële administratie;  

 - tot vaststelling van de Regeling financiële bijdragen van de Belangenvereniging 

Rimburg zoals voorgesteld door de Dorpsraad;  

 

2. De Dorpsraad  

 - wil meewerken aan het meer duidelijkheid geven aan de plaats en de functie van de 

mijlsteen nabij de woning van Henk Ploemen;  
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 - doet navraag naar de mogelijkheid een waterrad te plaatsen in de Worm om daarmee 

energie te winnen;  

 - werkt mee aan het onderzoek naar een verbetering van de trap naar boven nabij de 

woning van de fam. Kleijnen; 

 - buigt zich over het ontwerpen van een dorpsvlag voor Rimburg.  

 

 

 

 

BIJLAGE II 

 

Regeling financiële bijdragen van de Belangenvereniging Rimburg 2022. 

 

In de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2021 is vastgesteld dat de “Regeling 

financiële bijdragen van de Belangenvereniging Rimburg 2018” in de praktijk te veel 

beperkingen kent om tegemoet te komen aan de in artikel 1 genoemde doelstellingen. In het 

bijzonder betreft dat de activiteiten die niet rechtstreeks werken.  

Daarnaast was het wenselijk de hoogte van de bedragen te herzien.  

 

Artikel 1: 

1. Met het doel een impuls te geven aan initiatieven en activiteiten, ondernomen door de in 

Rimburg gevestigde verenigingen en/of de inwoners van Rimburg, die de leefbaarheid en de 

onderlinge cohesie binnen het dorp bevorderen, voorziet de Belangenvereniging Rimburg in 

een regeling die het mogelijk maakt daarvoor een financiële bijdrage toe te kennen.  

2. De bijdrage wordt eveneens gegeven indien naar het oordeel van Dorpsraad het initiatief of 

activiteit indirect bijdraagt aan het in het eerste lid gestelde doel. 

 

 Artikel 2: 

1. Per jaar is een budget van € 2.000, - beschikbaar. Het bedrag van een toekenning is 

hoogstens €1.000, -. 

2. De Dorpsraad beslist in hoeverre de aangemelde activiteit beantwoordt aan de in artikel 1 

omschreven voorwaarden.  

3. De Dorpsraad bepaalt verder van de in aanmerking komende activiteit aan de hand van 

originaliteit, omvang, impact, e.d. daarvan, de hoogte van het bedrag van de toekenning.  

 

Artikel 3:  

De aanvrager draagt zelf ook voor een deel bij aan de kosten uit eigen inkomsten of bijdragen 

van derden. Eigen inkomsten of bijdragen kunnen ook bestaan uit arbeidsuren door 

vrijwilligers. 

 

Artikel 4: 

Uit een kostenopzet vooraf moet duidelijk blijken wat de verwachte totale kosten zijn en wat 

de eigen bijdrage is van de aanvrager of welke bijdragen van derden zijn toegezegd. 

Artikel 5: 

Over de beslissing van de toekenningen legt de Dorpsraad achteraf verantwoording af aan de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 6: 

De bijdrage wordt verstrekt voor zover de financiële middelen daartoe toereikend zijn met 

inachtneming van een voor onvoorziene situaties aan te houden reserve.  
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Artikel 7: 

In geval van twijfel of onduidelijkheid of onenigheid over interpretatie van een van de 

artikelen beslist de Dorpsraad. 

 

Artikel 8:  

De regeling geldt, met inachtneming van artikel 6, voor onbepaalde tijd.  

 

Artikel 9: De ‘Regeling financiële bijdragen van de Belangenvereniging Rimburg 2022” is 

vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2022.  

 


