Verslag van de 27ste Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2015, in
Gemeenschapshuis D’r Eck.

1.: Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering om 19:30u en heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom aan, Engin Öztan, de wijkagent, Hub Dohmen, de wijkcoördinator en
Emal Olomi, medewerker van Welsun.
Er zijn 30 aanwezigen.
Met kennisgeving zijn afwezig: Jo Logister, Edmée Allon, Jeannette Neggers, Jacques van
Halen, Hannie Kleijnen, Peter Vleeschhouwers, Ton van Oort, Lenie en Chris Haarbosch,
Judith en Jos Pauli, Jo Joosten en Marlies Dreissen.
Aan de agenda wordt toegevoegd een punt 3A, betreffende een ontheffing van het verbod tot
overschrijding van de brug over de Worm door alle gemotoriseerd verkeer.
2.: Verslag 26ste Algemene Ledenvergadering.
1. Agendapunt 6. Gevraagd werd of naar aanleiding van de regeling financiële bijdrage door
de Dorpsraad, al aanvragen voor een subsidie zijn binnengekomen.
De voorzitter antwoordt dat er nog geen aanvragen zijn ingediend. Vermoedelijk zullen de
Stichelaere er een beroep op doen voor de financiering van hun activiteiten die zij voor 2016
hebben gepland. Overigens is bij het lopende overleg met de Rimburgse verenigingen erop
gewezen gebruik te maken van de regeling.
2. Agendapunt 7, sub 8. De zin: “Daarnaast geeft de waterafvoer geeft de nodige problemen.”
moet luiden: “Daarnaast geeft de waterafvoer de nodige problemen.”
Overigens zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag onder dankzegging aan de
secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.
3.: Mededelingen.
3.1. : Gesprekken met verenigingen.
Er worden momenteel met een groot aantal verenigingen en ondernemers gesprekken gevoerd
om een beeld te krijgen van hoe bewoners invloed willen hebben over de ontwikkeling van
het dorp de komende jaren. Daarop wordt zeer positief gereageerd. Er volgt een
terugkoppeling door de Dorpsraad aan alle gesprekspartners waarna een stappenplan wordt
opgemaakt. U wordt daarvan uiteraard op de hoogte gehouden.
3.2. Inrichting speelplaats school.
Een aantal malen is door wethouders toegezegd dat de Dorpsraad en de omwonenden inspraak
krijgen bij de inrichting. Eind mei 2015 is echter met de nieuwe eigenaar, dhr. Vossenberg,
een contract getekend, waarbij ook is aangegeven hoe de speelplaats ingericht moet worden.
De tekeningen zijn bij de Dorpsraad in bezit. Er is een gedeelte ingevuld en de rest bevat
groenvoorzieningen.
De gang van zaken is tegen alle toezeggingen in, maar moet geweten worden aan een intern
misverstand. Degene die dit contract heeft opgesteld, was niet op de hoogte was van de
toezeggingen. De voorzitter wil uitdrukkelijk stellen dat wijkcoördinator hierin geen blaam
treft en ook hij voor een voldongen feit is gesteld. De voorzitter zegt dat, zodra hij bekend
raakte met de feiten, hij onmiddellijk aan wethouder Marlies Dreissen een mail heeft
gestuurd, waarin het ongenoegen daarover is geuit.
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Ook Marlies antwoordde in die zin dat de gang van zaken onacceptabel is. Zij heeft hierover
met de heer Vossenberg gesproken. Er is een toezegging van hem om alsnog met de
omwonenden enz. te praten. Onzerzijds zal daar zeker aan worden deelgenomen.
3.3. Website.
De website van de Belangenvereniging is vernieuwd. David Sillence van Lan-Inn heeft hem
gebouwd. De website is inhoudelijk nog niet klaar. Er wordt met spoed aan gewerkt.
3.4. Elise.
Sinds kort is Elise, een digitaal platform, in werking. Op deze website kunt u contact komen
met andere bewoners om bv. een hulpvraag te deponeren of hulp aanbieden. En dat op velerlei
gebied.
Sjir Ackermans merkt op dat in de folder niets is gezegd voor mensen die digitaal niet zo thuis
zijn.
Hub Dohmen deelt mee dat daarvoor in wijkpunt Heereveld een aanspreekpunt is.
3.5. Jachtvergunning.
Herhaaldelijk is dit punt aan de orde geweest. Zoals bekend geeft de politie de
jachtvergunningen af. Toegezegd is, in eerdere vergaderingen, aan te politie inzage in de
onderhavige vergunning te vragen. De Dorpsraad heeft echter geen inzage verkregen omdat
een deel van deze vergunning te maken heeft met de wapens en munitie en de wijze van de
opslag daarvan. Dit deel is privacygevoelig en dus niet openbaar.
Wel is door de betreffende jager inzage gegeven. Daaruit is gebleken dat hij, wat betwijfeld
werd, beschikt over meer dan 40 hectaren en daarmee is de vergunning rechtsgeldig
afgegeven. De jager heeft aangeboden met de bewoners van de Rimburgerweg, waar
bospercelen privé eigendom zijn, in overleg te treden. Fred Römkens is hiervan in kennis
gesteld. De Dorpsraad beschouwt hiermee deze zaak als afgedaan.
Volgt nog een discussie over de jacht als zodanig en de gevaren daarbij voor recreanten en
spelende kinderen.
Hub deelt mee dat er geen concrete klachten bij de gemeente zijn gedeponeerd. Ook is men
landelijk bezig de jacht aanzienlijk te beperken. Volgens de heer Stuitje betreft de jacht 90%
verzorging en 10% zuivere jacht.
Geopperd wordt met de heer Silvertant van Wildbeheer te spreken.
3A.: Ontheffing afsluiting Wormbrug voor gemotoriseerd verkeer.
De voorzitter leidt het onderwerp als volgt in. Met ingang van 3 december 2014 is de
Wormbrug ook voor landbouwverkeer gesloten. Het daartoe strekkende verkeersbesluit is
door de gemeente genomen op verzoek van de bewoners van de Brugstraat en met
ondersteuning van de Belangenvereniging.
Op 1 juni is de Dorpsraad door wethouder Regterschot uitgenodigd voor een gesprek over een
eventuele ontheffing voor het landbouwbedrijf van de heer Peters. Bij dat gesprek was ook
aanwezig de heer Peters en mevrouw Von Brauchitsch. De heer Peters heeft van mevrouw
Von Brauchitsch grond gepacht, die hij bewerkt. Deze grond grenst aan de Worm en de brug
daarover. Omrijden door Peters via Palenbergerweg, Marienberg en Palenberg brengt
gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee.
De Dorpsraad heeft zich op het standpunt gesteld dat er een inspraakprocedure is geweest en
daar is geen gebruik van gemaakt. Juridisch gezien kan de gemeente echter een ontheffing
verlenen. Blij is de Dorpsraad daar niet mee en heeft de gemeente uitgenodigd deze
aangelegenheid te presenteren en te bespreken in deze Algemene Ledenvergadering.
De voorzitter geeft het woord aan Ivo Brabants, verkeerskundige van de gemeente Landgraaf.
Ivo deelt mee dat het de bedoeling was dat ook wethouder Regterschot hier aanwezig zou
zijn. Vanwege een raadsvergadering is dat niet mogelijk.
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Hij bevestigt dat niemand van de inspraakprocedure gebruik heeft gemaakt. Aangezien de
maatregel het meest de boeren zou treffen, maar van die zijde geen reactie kwam, werd
aangenomen dat ook Peters geen bezwaar had. Dit bleek een misvatting. Peters had de te
nemen maatregel niet opgemerkt en was te laat om nog een bezwaar in te kunnen dienen. Wel
heeft hij beroep aangetekend. De rechter heeft dat beroep echter bij gebrek aan een
voorafgaand bezwaar, niet ontvankelijk verklaard. Daardoor is de zaak niet inhoudelijk
getoetst. Er rest thans voor Peters alleen nog een ontheffing te vragen.
In het hierboven bedoelde overleg met de Dorpsraad heeft Peters omstandig uitgelegd wat zijn
problemen waren. Meer in het bijzonder de grote omweg en de daaraan verbonden gevaren
voor het verkeer. Het is dan ook zeer de vraag of bij een inhoudelijke toetsing de rechter
toestemming tot het verkeersbesluit had gegeven.
De gemeente is voornemens aan Peters een ontheffing te verlenen onder een aantal strikte
voorwaarden. Gebruik mag alleen worden gemaakt van kleine voertuigen, de snelheid zal
stapvoets zijn en na een half jaar volgt een evaluatie. Overwogen wordt nog of er een
afsluiting komt en in welke vorm. Peters krijgt in dat geval de beschikking over de sleutel.
In een rondschrijven zijn de bewoners van de Brugstraat in kennis gesteld van deze
aangelegenheid en uitgenodigd om op deze vergadering hun mening te laten horen.
De grootste bezwaren van de bewoners is de snelheid waarmee wordt gereden en het verlies
van mest. Zoals bekend zijn er in een woonerf, wat de Brugstraat is, geen trottoirs en de vraag
is of een dergelijk gevaarte tijdig tot stilstand kan komen wanneer spelende kinderen
onverwachte manoeuvres uithalen. Verder wordt nog genoemd overdreven lawaai en
uitlaatgassen.
Peters onderkent de problemen, maar zal er voor zorg dragen dat hij en degenen die voor hem
werken stapvoets rijden. Het verlies van mest is echter niet altijd te vermijden. Hij benadrukt
met de bewoners bevriend te willen blijven en verzoekt dan ook hem aan te spreken bij
storend gedrag of snelheid. Hij bedankt de vergadering naar zijn problemen te hebben willen
luisteren.
Indien aan de voorwaarden en verwachtingen wordt voldaan willen de bewoners instemmen
met een ontheffing voor Peters. Naar het schijnt maken ook andere landbouwers gebruik van
de brug. Daarvoor geldt de te verlenen ontheffing niet.
Er werd nog opgemerkt dat paarden hun ontlasting verliezen, maar de ruiters of bestuurders
van menwagens niet aan opruimen daarvan denken.
4.: Bestuursverkiezing.
De Dorpsraad prijst zich gelukkig met het kandidaat-bestuurslid Myra Gerards-Linssen. Myra
is na lange omzwervingen door heel het land opnieuw in haar geboortedorp komen wonen.
Het wel en wee van het dorp gaat Myra ter harte en we zijn blij haar als kandidaat-bestuurslid
te mogen presenteren. De voorzitter vraagt of iemand over de benoeming van Myra
schriftelijk wil stemmen. Geen van de stemgerechtigde leden wil dat en Myra wordt benoemd
bij acclamatie.
Daarmee is Myra benoemd in de Dorpsraad.
Volgt applaus.
5.: Verslag kascontrolecommissie.
Bij afwezigheid van Jo Logister doet Henk Ploemen het woord.
De kascontrolecommissie heeft bij de penningmeester de boekhouding over het jaar 2014
gecontroleerd en akkoord bevonden. Wel stellen zij voor de bestuursuitgaven m.n. het
uitstapje voortaan in de begroting op te nemen en uit te gaan van een standaard bedrag.
Zij stellen voor tot decharge van de penningmeester.
Volgt applaus.
3

6.: Financieel overzicht.
De penningmeester leest de inkomsten en uitgaven over 2014 voor. Het jaar was afgesloten
met een positief saldo.
De begroting voor 2015 laat een zeer bescheiden positief saldo zien van € 1.7.: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.
Jo Logister is aftredend commissielid.
Als nieuw lid meldt zich Marc Linssen en als reservelid Ans Verreck-Heere.
De commissie bestaat voor het jaar 2015 daarmee uit Henk Ploemen en Marc Linssen.
8.: Rondvraag.
- 1. Jan Spierts vraagt of de Via Belgica Marathon last heeft veroorzaakt. Als dat zo is moet
dit aan de organisatie kenbaar worden gemaakt. Er bleek nogal een chaos geweest te zijn. De
toegankelijkheid van het dorp lag enige tijd onder druk.
De voorzitter deelt mee dat de Dorpsraad op geen enkele wijze er bij betrokken was.
- 2. Ans Verreck-Heere brengt onder de aandacht dat oudere inwoners van het dorp soms hun
te grote huis niet meer kunnen handhaven en het dan maar moeten verkopen. Zij vraagt de
Dorpsraad te zoeken naar alternatieven.
De voorzitter deelt mee dat de Dorpsraad momenteel in haar gesprekken met de verenigingen
dat onderwerp mede aan de orde stelt. Na afloop van deze gesprekken zal bij andere instanties
aansluiting worden gezocht. Er wordt op teruggekomen.
- 3. Marc Linssen zegt dat de paaltjes langs o.a. de Rinckberg een nogal slordig uitzicht
geven. Kunnen die een beetje worden recht gezet?
Hub Dohmen antwoordt dat hem dat bekend is, maar dat hij het betreurt dat daar nog niets aan
is gedaan. Tot zijn teleurstelling zijn nog meerdere door hem bij de gemeente aangekaarte
zaken niet uitgevoerd. Hij maakt er werk van.
- 4. Mia Wandler vraagt of er in de Brugstraat/Kapelweien niet een extra bord met een
waarschuwing dat daar spelende kinderen kunnen zijn. Hub merkt op dat het een woonerf
betreft, maar wel iets wil bedenken. Het voorstel een spiegel te plaatsen geeft een
schijnveiligheid. Bovendien geeft een spiegel een vertekend beeld.
- 5. Ger Cup vraagt wat er uit het onderzoek naar de aanwezigheid van restanten van het
Chroom-6 bestanddeel in de op het voormalige POMS-site te Eygelshoven gebruikte verf is
gekomen.
De voorzitter antwoordt dat hij contact heeft gehad met de gemeente Kerkrade. Die verwees
naar het Ministerie van Defensie. Er zijn metingen gedaan en het is vastgesteld dat ter plaatse
restanten daarvan zijn gevonden. Het is niet bekend of ook buiten het complex metingen zijn
verricht. Het mag niet in de doofpot verdwijnen. We houden de vinger aan de pols.
- 6. Ger Cup merkt op dat op de Rimburgerweg nog steeds veel te hard wordt gereden.
Opgemerkt werd dat ook op andere straten in Rimburg te hard wordt gereden.
De voorzitter antwoordt dat daar steeds aandacht voor wordt gevraagd. Het is aan handhaving
daar iets aan te dien. Hij wijst er nog op dat de dorpsbewoners zelf de snelheid vaak niet in de
hand weten te houden.
- 7. Ger Cup zegt dat nabij de Slieënberg regelmatig brand wordt gesticht. Hij vraagt daar in
voorkomend geval een foto te maken en hem toe te sturen.
- 8. Simone Dirix/ Joelle van Hooijdonk wijzen op de drugsoverlast nabij de kerk.
Engin Öztan zegt dat de politie ter plaatse acties heeft gevoerd. Het is echter uitgesloten dat
men dat helemaal weg kan krijgen. Het Nederlandse gedoogbeleid is mede debet daaraan. Hij
vraagt wel alert te blijven en zoveel mogelijk gegevens als kentekens enz. aan hem door te
geven. Hij zegt: “Jullie zijn onze oren en ogen. Alle geluiden van jullie zijn van belang. Ik
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kan daarmee naar mijn baas en vragen om actie”. Het is toegestaan foto’s te maken, maar
geeft het advies daar voorzichtig bij te zijn. Opties als camera’s plaatsen ligt nog niet zo voor
de hand.
9.: Veiligheid.
Engin geeft een presentatie over de veiligheid. Hij gaat uitvoerig in op vele aspecten en geeft
een aantal waardevolle tips waardoor je bezittingen beveiligd blijven. Tips die gelden in en
om het huis, maar ook onderweg, op drukke plaatsen, bij oplichters aan de deur enz.
10.: Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10.u en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng.
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