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Verslag van de 28ste Algemene Ledenvergadering op 17 november 2015, om 19:30u, 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 Marlies Dreissen, wethouder wijkgericht werken, Hub Dohmen, 

de wijkcoördinator en Emal Olomi, medewerker van Welsun.  

Er zijn 24 aanwezigen. 

Met kennisgeving zijn afwezig: Engin Öztan (wijkagent), Edmée Allon, Lenie en Chris 

Haarbosch, Judith en Jos Pauly, Jan Spierts, Fer Weijers, Michel Bloi, Sjir Ackermans en 

Harrie Wassen.  

 

2.:  Vaststelling van de agenda.  

Agendapunt 6 is behandeld na punt 7. 

 

3.:  Verslag 27ste Algemene Ledenvergadering. 

 * 1. Ad agendapunt 3.1. De gesprekken met de verenigingen zijn afgerond. Op 26 november 

a.s. vindt nog het gesprek met de in Rimburg gevestigde ondernemers plaats.  

Vervolgens wordt teruggekoppeld met de gesprekspartners en wordt met de resultaten naar 

de gemeente gestapt.  

 * 2. Ad agendapunt 3.5. Een aantal malen is geprobeerd contact te krijgen met de heer 

Silvertant van Wildbeheer, om hem uit te nodigen een toelichting op de jacht en het belang 

daarvan te geven. Dit is niet gelukt en moet dus worden uitgesteld tot een volgende 

ledenvergadering. 

 * 3. Ad agendapunt 3A. Er is een mail binnengekomen over de toch weer ernstige 

snelheidsoverschrijdingen van het landbouwverkeer in de Brugstraat. De voorzitter vraagt dit 

soort klachten te melden. Tot nu toe dus is er een klacht. Zijn er meerdere, dan wordt actie 

ondernomen.  

 

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

secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

  

4.:  Mededelingen van de Dorpsraad.  
 * 1.Met het bestuur van de Stichelaere is een aantal keren overleg gepleegd in het kader van 

‘Brokkelze Broest’. De Stichelaere willen de Belangenvereniging graag betrekken bij de 

organisatie van dit evenement. Op dit verzoek is de Belangenvereniging uiteraard ingegaan. 

Er is door de Stichelaere tevens een beroep gedaan op de subsidieregeling van de 

Belangenvereniging voor de organisatie van ‘Brokkelze Broest’ in 2016. Deze aanvraag is nog in 

behandeling bij de Dorpsraad. 

 

 * 2. Pim Frauenrath, beheerder van D’r Eck heeft eveneens een beroep gedaan op deze 

subsidieregeling voor het financieren van kermisattracties. Dit verzoek is afgewezen, omdat deze 

activiteit, in de ogen van de Dorpsraad, niet past binnen de uitgangspunten van de 

subsidieregeling. Het betreft namelijk geen nieuw initiatief, wat uitdrukkelijk in de voorwaarden 1 

van de regeling is opgenomen. 
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 * 3. De Belangenvereniging kwam ter ore dat bij de gemeenteraad een besluit werd 

voorbereid betreffende het accommodatiebeleid. De vraag welke accommodaties binnen deze 

gemeente wel en welke niet kunnen voortbestaan staat daarbij centraal. De 

Belangenvereniging heeft daarop een brief naar de gemeenteraad gestuurd, met een afschrift 

naar alle fracties binnen de raad, waarin het belang van het voortbestaan van de 

Voetbalvereniging van Rimburg weer onder de aandacht is gebracht. De indruk bestond 

namelijk dat dit in gevaar zou zijn door de afwijzing door de gemeente van een drainage van 

het voetbalveld. De Belangenvereniging vindt namelijk dat de VVR belangrijk is en steeds 

belangrijker wordt als ontmoetingsplek voor de Rimburgse jeugd. Uiteraard naast de 

sportmogelijkheden voor volwassenen.  

De Raad heeft besloten dat de VVR tot 2020 kan doorgaan, waarna verlenging mogelijk is. 

Onze brief heeft wellicht tot dit besluit bijgedragen. 

 

 * 4. Enkele leden van de Dorpsraad hebben deelgenomen aan een onderzoek van de 

Universiteit Maastricht naar de levensloopbestendigheid van buurten. Daarbij werd gevraagd 

om foto’s te maken van punten in het dorp waaruit blijkt dat men hier graag wil blijven 

wonen, dan wel foto’s van punten die dat belemmeren. Aan dit onderzoek hebben tevens 

mensen uit heel Ubach over Worms deelgenomen. Hetzelfde onderzoek heeft ook in een 

aantal wijken in Kerkrade plaatsgevonden.  

Men heeft uitdrukkelijk toegezegd mettertijd de resultaten van het onderzoek mee te delen.  

 

 * 5. De Dorpsraad heeft bij de gemeente gerappelleerd naar de voortgang van de suggesties 

betreffende de inrichting van de speelplaats van de voormalige school, die zijn aangedragen 

door de omwonenden, in het bijzonder de ideeën t.a.v. parkeervoorzieningen. Dat heeft 

geresulteerd in een vervolgafspraak omdat de behandelende ambtenaar tegen een aantal 

praktische problemen op liep. O.a. de financiën in relatie tot de opbrengst van het aantal 

parkeerplekken. De intentie van de Dorpsraad is meer parkeerplaatsen, zeker tijdens 

evenementen, begrafenissen e.d. De Dorpsraad heeft daarom een nieuwe afspraak gevraagd 

voordat een definitief besluit wordt genomen.  

Marc Linssen stelt voor aan de Palenbergerweg parkeerplaatsen en inhaalstroken zoals aan de 

Broekhuizenstraat te creëren.  

Opgemerkt wordt dat het probleem daarbij is dat men dan aan de Via Belgica komt die er 

onder ligt. Het terrein is van een zeer hoge archeologische waarde en wettelijk beschermd.  

 

 * 6. Hub Dohmen geeft de resultaten van de snelheidsmetingen aan de Rimburgerweg. De 

snelheden vallen nogal mee. Vastgesteld is een gemiddelde van 36Km/u voor het inkomende 

verkeer en 34 voor het uitgaande. De V85 bedraagt 43 resp. 42 Km/u. De snelheden kunnen 

matig genoemd worden en wijken niet af van de snelheden gemeten op soortgelijke wegen in 

Landgraaf en, afgezet tegen het feit dat de Rimburgerweg een doorgaande weg is, eigenlijk 

laag. De hoogst gemeten snelheden waren 76Km/u bij het inkomend verkeer en 84 bij het 

uitgaande. Let wel, dit kan ook veroorzaakt zijn door hulpdiensten. Helaas kan de gebruikte 

smiley geen tijdstippen leveren en, vergeleken met de oudere smilies, dus geen exacte 

registratie.  

Annie Beckers merkt op dat onlangs een ambulance door de Wormdalweg reed met hoge 

snelheid en tegen de verplichte rijrichting in. Ook de vuilniswagens van RD4 rijden tegen de 

voorgeschreven richting in. Zij vindt dat spelende kinderen daarvan het slachtoffer kunnen 

zijn. 

Frits Blank merkt op dat ambulances een zo kort mogelijk route moeten nemen en dat de 

chauffeurs hard, maar zorgvuldig en defensief rijden.  
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Hub stelt dat er trottoirs zijn en dat spelende kinderen niet op de rijweg horen te spelen. 

Vastgesteld is dat destijds bij de beoordeling van de omkering van de rijrichting, er in de 

straat weinig verkeer is en dat bovendien met lage snelheden wordt gereden. De chauffeurs 

van RD4 hebben instructie gekregen zich aan de verplichte rijrichting te houden.  

 

 * 7. Lia Vleeschhouwers deelt mee dat, voor zover nog niet bekend, Henk Hoekstra is 

overleden en dat bij Sander Lutgens een baby is geboren.  

 

5.:  Bestuursverkiezing. 

Statutair aftredend is Lia Vleeschhouwers. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich 

geen tegenkandidaten gemeld. Niemand verlangt een schriftelijke stemming en Lia wordt bij 

acclamatie herkozen. 

Volgt applaus. 

 

7.:  Rondvraag. 

* 1. André Pauli heeft de volgende vragen en opmerkingen. 

a. Hij spreekt zijn waardering uit voor het snoeien van de bomen aan de Kraanweg.  

b. Hij zou graag zien dat aan de Kraanweg de vangrail in de richting van Rimburg 

werd verlengd. Er is daar een en ander veranderd: er is afrastering verdwenen en het gebied 

is nu een aaneengesloten weiland geworden. Ook het draaipoortje heeft geen functie meer.  

c. Drie lantaarnpalen aan de Kraanweg/Rimburgerweg doen het niet meer.  

Hij zal de nummers van die palen doorgeven aan Hub Dohmen. André merkt verder 

op dat op Kerkraads gebied heldere witte LED lampen zijn gebruikt en op het Landgraafse 

oude conventionele die bovendien erg gevoelig zijn voor vuil.  

Hub deelt mee dat zij op enig moment aan de beurt zijn voor vervanging. Hij wijst er verder 

op dat er een speciaal telefoonnummer bestaat om kapotte lampen te melden. Ook ander 

ongerechtigheden kunnen (met foto) gemeld worden.  

d. Aan de Hoolgrub zakt het fietspad weg en helt naar de verkeerde kant af.  

Hub deelt mee dat het veroorzaakt wordt door werkzaamheden met zware 

onderhoudsmachines die de grond wegduwen.  

e. De verbetering van de toegang tot de speeltuin door die gelijk te leggen met het 

wegdek, is nog steeds niet aangepakt.  

Hub zegt dat het hem is toegezegd, maar dat het tot zijn spijt nog niet is uitgevoerd.  

f. Het bord `Welkom in Landgraaf` aan de Kraanweg zakt weg.  

g. Aan de Palenbergerweg is de aanduiding in het wegdek van 30 Km/u nagenoeg 

verdwenen. Jo Logister merkt op dat deze aanduiding aan de Kapelweien helemaal weg is.  

h. Uit een rondvraag blijkt dat de straatverlichting aan de Kapelweien slecht is.  

* 2. Ton van Oort merkt op dat het op de Rinckberg onplezierig rijden is. Het hoogteverschil 

tussen de gedeelten met asfalt en die met klinkers is daar de oorzaak van. Hij vraagt of daar 

iets aan te doen is.  

Toegezegd wordt daar aandacht te besteden.  

* 3. De heer Graf is van mening dat fietsers op de Rimburgerweg bij de 

verkeersbelemmeringen het fietspad moeten gebruiken. Hij heeft e.e.a. uitgezocht; er is 

namelijk een ononderbroken fietsstrook voor het uitgaande verkeer. Volgens andere 

aanwezigen is dat niet het geval voor het gedeelte voorbij de belemmeringen.  

Er is hierover al meerdere malen gediscussieerd.  

De voorzitter zal het bespreken met de wijkagent.  

* 4. Frits Blank vraagt, naar aanleiding van de vraag van Ger Cup tijdens de vorige 

vergadering, hoe het staat met het onderzoek naar eventuele aanwezigheid van Chroom-6 

restanten op de voormalige POMS-site te Eygelshoven.  
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De voorzitter deelt mee dat de Dorpsraad mevrouw Cindy Gielkens, medisch milieukundige 

van de Afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Zuid-Limburg, heeft uitgenodigd voor 

een gesprek. Het gesprek heeft plaats gevonden. Bij dat gesprek was Ger Cup aanwezig.  

Volgens mevrouw Gielkens zijn er recentelijk nieuwe onderzoeken gedaan. De directe 

aanleiding daarvoor was o.a. de vestiging van het betaalkantoor van het Ministerie van 

Defensie. Het ging daarbij niet alleen om de Chroom-6 verf, maar ook andere restanten, zoals 

asbest en zware metalen en eventuele bodemverontreinigingen. Er zijn schadelijke stoffen 

gevonden, maar ver onder de daarvoor vastgestelde normen. Voor wat betreft de 

bodemonderzoeken buiten de loodsen zijn de resultaten voor Eygelshoven nog niet bekend. 

Wanneer daar schadelijke stoffen worden aangetroffen zal men ook buiten de site 

bodemonderzoeken verrichten. 

* 5. Annie Beckers heeft zorgen over de leefbaarheid van de Wormdalweg. Zoals zij al 

eerder in deze vergadering heeft opgemerkt lopen spelende kinderen door het verkeer in deze 

straat gevaar. Dat er weer meer kinderen in de straat wonen, verheugt haar. Zij vindt dat er 

maatregelen moeten worden genomen en stelt voor z.g. verkeerspoppetjes te plaatsen.  

Hub merkt op dat de Wormdalweg geen speelstraat is en dat de ouders hier een 

toezichthoudende taak hebben. Zoals al eerder in deze vergadering is gezegd heeft men 

tijdens het onderzoek naar de mogelijkheid het eenrichtingsverkeer om te keren, vastgesteld 

dat de verkeersintensiteit en de snelheden er laag zijn.  

Annie vraagt of men die poppetjes voor eigen rekening mag plaatsen.  

Hub zegt dat er in de gemeente een algemeen streven is het aantal verkeersborden te 

verminderen. Verkeerskundigen zeggen dat meer borden e.d. de veiligheid niet verhogen.  

Zeer kortbij is er een speeltuin. De entree daarvan wordt veiliger gemaakt.  

* 6. Lia Vleeschhouwers bedankt de vergadering voor haar herverkiezing en het in haar 

gestelde vertrouwen.  

Volgt applaus. 

* 7. André Pauli merkt in aansluiting op hetgeen bij de mededelingen is gezegd dat de 

voetbalvereniging en haar accommodatie tot 2020 mag voortbestaan. Hij vraagt wat daarna 

gaat gebeuren..  

Marlies Dreissen zegt dat de termijn verlengd kan worden.  

 

6.:  Voorlichting over het platform “Elise”. 
De voorlichting wordt gegeven door de heer Herbert Gerardts. Helaas beschikt de 

vergaderzaal niet over WiFi. Hij had graag de voordracht gedemonstreerd aan de hand van de 

praktijk van Elise en voorbeelden op de site.  

Hij geeft in een duidelijk overzicht wat de bedoeling is van Elise.  

In het kort komt het hierop neer dat men via dit platform de vraag of probleem waar men mee 

zit, kan presenteren. Andere gebruikers van dit platform kunnen een oplossing aanbieden. Op 

Elise vindt men elkaar. Het gaat daarbij bv. om de vraag wie kan mijn grasveldje maaien of 

wie kan mij met een klus helpen. Op velerlei gebied als gezelligheid, zorg, klussen, veiligheid 

belastingen enz. kan men vraag en aanbod matchen.  

Ook ondernemers kunnen hun aanbod daar neerleggen. Er gelden daarvoor overigens 

aanvullende voorwaarden.  

 

Voor particulieren is de aanmelding gratis. Na de aanmelding doet men meteen mee.  

Mocht de aanmelding een probleem zijn dan kan de hulp van het wijkteam Heereveld worden 

ingeroepen. 

 

8.:  Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30u en dankt iedereen voor zijn/heer inbreng. 


