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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 13-12-2021 

 

Aanwezig bestuur: Ingrid Bergmans, Nicole v.d. Haghen, Stefan Fleuren, Willem Fleuren, Gaby 

Maarse en Annemarie de Mulder. 

Namens de gemeente Bergen: Wim Strolenberg 

Toehoorders: / 

Afgemeld: Eric Janssen 

 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans: 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering: 

Hierbij zijn de notulen van bestuursvergadering van 13-06-2021 vastgesteld. 

 

3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur: 

- Online vergadering over plaatsnaamborden, dialect komborden. Uitkomst: alle dorpen 

vinden het leuk. Conclusie voorstel naar de Raad dat op de grote borden bij binnenkomst 

dorp en bij t Luukske de toevoeging in dialect komt. De andere borden kunnen in de toe-

komst. Er wordt nog uitgezocht of het De Loi wordt of De Loij (volgens het Veldeke), hier 

kijkt de Gemeente Bergen naar. Voorkeur vanuit het dorp Wellerlooi is “De Loi”, dit wordt 
zeker meegenomen. 

 

4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp): 

- Sinterklaas is aangekomen in Wellerlooi; 

- Kerstverlichting is weer aan; 

- Er komt geen prins carnaval dit jaar, het aftreden van Prins Sjoerd, als wederom weer wat 

online carnavals activiteiten zullen wel worden georganiseerd. 

 

5. Belangrijke ingekomen stukken: 

- KNHM: werkplaats 31; 

- Gemeente Bergen/Dorpsraad: Bouw Gielenkamp; 

- Gemeente Bergen: Bijeenkomst hoogwater; 

- Gemeente Bergen: Gemeenteberichten; 

- Gemeente Bergen: zorg bergen.nl per 1-11-2021 offline; 

- Gemeente Bergen: motie gemeenteraad dialectnamen kernen; 
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- KVK: UBO’s inschrijven in het UBO-register, aanpassingen bestuur Dorpsraad Wellerlooi 

verwerkt. 

- Afmelding lid en aanmelding leden; 

- Gemeente Bergen: evaluatie kermis + hostellerie de Hamert; 

- Gemeente Bergen: bijeenkomst 17 november in de Buun (Hoogwater); 

- VKKL: nieuwsbrieven; 

- Leden Dorpsraad Wellerlooi: Peiling dialect komborden; 

- Berthe Jans: vraag over verlichting kerk; 

- Gemeente Bergen: notulen overleg Dorpsraden dialect komborden; 

- Sjaak Sluiters, lid werkgroep Walkro en omwonende: Walkro Blitterswijk. 

 

6. Actielijst: 

- Werkgroep/evaluatie kermis Wellerlooi. Er zou een korte evaluatie met de exploitant ko-

men. Dit vraagt Wim verder na aan zijn collega. 

- Kerkbestuur: Nicole heeft navraag gedaan bij Eric Hendriks over de verlichting en de trap 

bij de kerk. De trap is klaar zoals het nu is, niemand is eigenlijk tevreden over het eindre-

sultaat. Nicole heeft Thijs Wijnhoven gevraagd hier eens naar te kijken en een ad-

vies/voorstel te geven over het goed aanpakken/opknappen van de kerktrap. De verlich-

ting voor bij de kerk is door Enexis afgesloten. Nu willen ze dit zelf aansluiten op de ver-

lichting van het kappelletje. Echter zijn de kosten van het branden van de verlichting mo-

gelijk te hoog voor het kerkbestuur. De Dorpsraad heeft aangedragen een duit in het zakje 

te stoppen voor het aanschaffen van milieuvriendelijk en zuinige ledverlichting. Nicole wil 

hiervoor wel navraag doen bij Henk Fleuren en vragen of hij een goede offerte wil uit-

brengen voor de juiste verlichting en toebehoren voor bij de kerk. Echter zal het kerkbe-

stuur dit zelf moeten gaan regelen/uitvoeren. 

- Overleg gemeente dorpsraden, wordt vervolgd. 

- Bestemmingsplan Gielenkamp heeft 15 kavels waarvan er nu 13 zijn vrijgegeven. Er volgt 

nog een procedure voor de volgende kavels daar het bestemmingsplan ontoereikend was. 

Ook is er al navraag gedaan over de volgende bouwbestemming in Wellerlooi. De grond 

achter de kerk is hiervoor aangedragen. De Gemeente bergen doet nu geen uitspraken 

over mogelijke nieuwe bouwkavels in Wellerlooi. De tussen weg van de droogstal naar de 

Gielenkamp is afgesloten voor autoverkeer. 

- Het overtollig grind is weggehaald op de wegen in Tuindorp. Het is nog altijd onduidelijk 

hoe het zit met het vervangen van de kapotte grastegels op de Venweg en het fietspad bij 

de Maas? Hier is nog altijd niet inhoudelijk op gereageerd door de gemeente. 

- Catharinastraat is heel actief op verkeersveiligheid, bijeenkomst verkeersveiligheid op 

kerkplein is in november niet doorgegaan. Hier zouden de wensen en mogelijke aanpak 

voor het verminderen van de snelheid op de Catharina straat worden besproken. 
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- Hoogwater wat nu? Eerste evaluatie is geweest, een groot deel van de ervaren communi-

catieproblemen werden veroorzaakt door feit dat de veiligheidsregio de regie had. Gede-

tailleerde kennis en aansturing ontbrak daardoor. Binnen het overleg van de veiligheids-

regio wordt dit geëvalueerd. Gemeente is bezig met een meer gedetailleerd plan, dit 

wordt samen met waterschap in Limburg bekeken. Begin 2022 komt er een vervolgaf-

spraak. Vraag die bij de Dorpsraden is neergelegd: waar moeten de zandzakken en het 

zand gedropt worden? Voorstel nu is kerkplein, meest logistieke en veilige plek. 

 

7. Tussentijdse financiële controle: 

Eric Janssen was deze vergadering aan de beurt voor de controle, Nicole pakt dit met hem op. 

 

8. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen: 

Hoe zit het met de aanplanting N271? Wordt in de komende raadvergadering (14-12) bespro-

ken.  

 

9. Vaststellen vergaderdata 2022: 

 Wanneer: Wat:  

1. Maandag 14 maart Open bestuursvergadering 

2.  Maandag 13 juni Gesloten bestuursvergadering 

5.  Maandag 19 september Algemene ledenvergadering 

6. Maandag 12 december Open Bestuursvergadering 

 

Maart: 

- Bedrag + routing leefbaarheidsbudget dit jaar bespreken. 

Juni: 

- Aanvragen leefbaarheidsbudget doornemen + nomineren. 

September ALV: 

- Stemmen leefbaarheidsbudget. 

- Stemmen (nieuwe) bestuursleden. 

- Verslag kascontrole. 

- Jaarverslag en financieel verslag bespreken. 

- Eventueel huishoudelijk reglement aanpassen. 

December: 
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Vergaderdata volgend jaar plannen. 

 

10. Stand van zaken nieuwe website/WP: 

Wekelijks ontvangen jullie de papieren Wellerlooise Post of WP. Het zal jullie niet ontgaan 

zijn dat in de dorpen om ons heen de dorpsbladen snel verdwijnen. Als bestuur van de 

Wellerlooise Post merken ook wij dat het aantal abonnees jaar in – jaar uit terug loopt en 

dat steeds meer verenigingen op andere manieren hun leden informeren over activiteiten. 

Het gebruik van de WP is dus aan het veranderen. Ook financieel gezien wordt het steeds 

meer een uitdaging en zullen wij naar de toekomst toe iets moeten gaan veranderen. 

Tegelijkertijd is de Dorpsraad aan de slag gegaan om het gebruik van de website 

wellerlooi.info nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat deze site een centraal 

informatiemiddel moet worden voor het dorp. De WP is samen met de Dorpsraad in overleg 

over wat dit betekent voor de toekomst van de papieren WP.  

De WP zal in 2022 nog worden gedrukt, dan stopt het printercontract. In de loop van 2022 zal de 

Dorpsraad een nieuwe, actuele website voor Wellerlooi lanceren. Na opvragen van meerdere 

offertes is besloten dat Marc Vroemen dit samen met Janne Welvaart en de Dorpsraad gaan op-

pakken. Er zit nog veel werk in het zoeken van goede content, fotomateriaal voor de website en 

het genereren van een goede trafficsysteem van het constant plaatsen van actueel nieuws ed. 

Hier willen we verenigingen en Loise bedrijven bij gaan betrekken. Concreet plan van aanpak 

wordt op dit moment uitgewerkt. 

 

11. Rondvraag: 

 

Gaby: waarom heeft Wellerlooi zelf geen pakket ophaalpunt? Welke ondernemer of particulier 

wil dit doen? 

 

Ingrid is volgend jaar herkiesbaar, maar niet als voorzitter. Ze wil in het bestuur blijven maar wil 

het voorzitterschap overdragen. 

 

Jos en Christine Steegh:  

Het zou fijn zijn als de Loi volgende keer als eerste aan de beurt zou zijn bij de griepspuiten. Kun-

nen jullie hierin iets betekenen? Nee, maar dit punt is duidelijk bij de huisartsenpraktijk! 

Er is geloot voor de bouwkavels. Een signaal denk ik, om meteen naar andere locaties voor bouw-

kavels in de Loi op zoek te gaan. We hebben dit onder de aandacht gebracht. De gemeente doet 

hier uit tactische overwegingen geen uitspraken over.  

De bewegwijzering voor Tuindorp is niet handig. Tuindorp staat nl. nooit op een adres. Idee; werk 

met de postcodes voor de straten waar bedrijven aan liggen.  
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Patrick van Pinxteren: 

Ik was benieuwd of er nog reactie vanuit de gemeente was gekomen op mijn vragen; 

- Als er nog verkeersremmende obstakels komen op de Catharinastraat, of dat mogelijk is in de 

vorm van bloembakken i.v.m. de uitstraling van het dorp. 

- Of het mogelijk is een (3D getekend) zebrapad bij de basisschool op de Catharinastraat te ma-

ken. Dit ligt nog bij dhr. Driessen gemeente Bergen. 

 

Piet Derks: 

De bouwpercelen voor het nieuwe uitbreidingsgebied Droogstal/ Gielenkamp zijn allemaal al ver-

geven. Daarom wil ik graag nu alvast aandacht vragen voor het volgende uitbreidingsplan voor 

Wellerlooi. Het lijkt mij goed om dit nu alvast aan te kaarten bij de gemeente. Want ervaring uit 

het verleden leert dat i.v.m. aankoop grond, bestemmingsplan, enzovoorts je zo weer vijf jaar 

verder bent! Reden genoeg om dit nu alvast op de agenda te zetten. Het stuk landbouwgrond 

tussen Henk Fleuren en het kerkhof lijkt mij het meest voor de hand liggend, maar dat is mijn 

persoonlijke mening. Zie reactie bij Christien Steegh en actielijst vorige vergadering. 

 

 

12. 21.30u Sluiten vergadering. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Mulder 

Secretariaat  

Dorpsraad Wellerlooi 

secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


