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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 14-12-2020 

 

Aanwezig bestuur: Ingrid Bergmans, Nicole v.d. Haghen, Stefan Fleuren, Gaby Maarse en 
Annemarie de Mulder. 
Namens de gemeente Bergen: / 
Toehoorders: Judith van Sliedrecht. 
Afgemeld: Jan v.d. Ven, Eric Janssen, Angèle Hermans, Willem Fleuren. 
Niet aanwezig: / 
 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans; 

 

2. Kennismaking directrice Catharina School, Judith van Sliedrecht; 

- Kleine scholen overleg: Lijn 83 heeft een groot onderzoek gedaan. Catharinaschool was 

positief verrast, want het gemiddelde van de komende 10 jaar is rond de 70 leerlingen. 

Kwaliteit in balans, wat kun je met scholen door ze aan elkaar te koppelen. De samenwer-

king met de Vitusschool in Well, laat zien dat we samen meer uit het onderwijs kunnen 

halen. Daar zijn ze dan ook heel intensief mee bezig. De Vitusschool telt dit schooljaar 170 

leerlingen, samen hebben we dus 240 leerlingen. Door deze samenwerking zijn er voor 

beide scholen veel mooie mogelijkheden en het biedt kansen. Het doel is nog altijd om de 

school in Wellerlooi te behouden en er is voor nu geen sprake van samenvoeging van de 

scholen. Er wordt op dit moment juist het beste uit beide scholen gehaald, wat o.a. ook 

door de extra financiële middelen niet zomaar zal worden opgegeven.   

- Maria neemt per 18 december afscheid op de Catharina school, zij heeft binnen lijn 83 

een andere functie op het hoofdkantoor. Dit afscheid kan door corona omstandigheden 

helaas niet doorgaan, maar dat komt later wel. Haar taken worden gedigitaliseerd en/of 

overgenomen en geclusterd door collega’s binnen lijn 83. 

- Halen-brengen, gebeurt nu veel op de Stalberg terwijl er een op de Catharinastraat een 

kiss en ride is gemaakt voor ‘t Luukske. Dit levert vaak onveilige situaties op. Judith vertelt 

dat dit een keuze is vanuit de ouderraad. Judith zal dit gesprek weer eens opengooien 

met de ouderraad. 

- Wat kunnen we met school en het dorp doen om de kermis in het dorp behouden. De 

studiedag op school met de kermis is verzet, zodat gezinnen niet getriggerd worden om 

die dag naar een pretpark te gaan i.p.v. de kermis. Voorstel is om de kermis van vrijdag 

t/m maandag te doen. Zodat kinderen vanuit school bijv. met een actie, naar de kermis 

gaan. Ook willen we samen met de horeca van Wellerlooi gaan zitten, om samen te bekij-
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ken wat we kunnen doen om de kermis een nieuw leven in te blazen. 

 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering; 

Hierbij zijn de notulen van algemene leden vergadering van 30-09-2020 vastgesteld. 

 

4. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur; 

- Vergaderdatums Dorpsraad Wellerlooi 2021: 

 

 Wanneer: Wat:  

1. Maandag 15 maart Open bestuursvergadering 

2.  Maandag 14 juni Gesloten bestuursvergadering 

5.  Maandag 27 september Algemene ledenvergadering 

6. Maandag 13 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 2019 en 2020 bespreken en eventueel 

huishoudelijk reglement aanpassen. 

December: Vergaderdata volgend jaar plannen. 

 

- Glasvezelaansluiting: op dit moment worden alle kastjes in het buitengebied van Weller-

looi aangesloten. Half januari komt er als het goed is signaal op in Wellerlooi.  

- De dennenbomen bij de kerk zijn gesnoeid. De hele hoek bij de Catharinastraat, Droogstal 

is flink gesnoeid. De pastoor heeft nieuwe boompjes besteld om daar te plaatsen. 

- De KBO heeft ook €5000,- euro ontvangen van het oranjefonds voor de duo-fiets. Het geld 

voor de duo-fiets is nu bij elkaar en de fiets wordt binnenkort aangeschaft door de KBO. 

Deze duo-fiets is te gebruiken voor mensen die niet zelfstandig meer kunnen fietsen en 

een directe binding met Wellerlooi hebben. Verdere afspraken en richtlijnen worden t.z.t 

door de KBO bekend gemaakt. 

- De kerstster hangt weer en daardoor wordt de kerk nu buiten aangelicht. Het is nogal een 

gedoe om de verlichting bij de kerk buiten weer aan te sluiten. Want de verlichting bij de 

kerk buiten is door omstandigheden en te laat betalen volledig afgesloten. Er is vanuit het 
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kerkbestuur gevraagd om met de gemeente contact op te nemen hierover, zodat het licht 

weer zal gaan schijnen. 

- De kerstverlichting brandt weer, het is weer erg gezellig en mooi. Er is weer een nieuwe 

boom vooraan in de Catharinastraat voorzien van lichtjes. 

- Kermis 2021: De kermis in Aijen en oud-Bergen stopt. Als tegenprestatie wil de kermisex-

ploitant mogelijk de kermis in Nieuw Bergen iets uitbreiden, waarbij in Nieuw Bergen de 

komende jaren in het voor- én in het najaar een kermis plaatsvindt én wil hij eenmalig 

(dus uitsluitend in 2021) vrijkaartjes beschikbaar stellen voor de kinderen tot 12 jaar uit 

Aijen en Bergen tijdens de voorjaarskermis in Nieuw Bergen. Kermis in Wellerlooi blijft 

vooralsnog voor 3 jaar. De gemeente wil wel samen met het dorp Wellerlooi c.q. de 

Dorpsraad kijken hoe de kermis in Wellerlooi aantrekkelijker gemaakt kan worden. We 

leggen aan de gemeente/kermisexploitant voor om de kermis van vrijdag t/m maandag te 

doen i.p.v. zaterdag t/m dinsdag. We denken dat dit ook voor de horeca gunstiger kan 

uitpakken. 

 

5. Belangrijke ingekomen stukken; 

- Rabobank: voorwaarden online diensten wijzigen; 

- Gemeente Bergen: wekelijkse gemeente berichten; 

- VKKL: inventarisatie van zorgzame gemeenschappen; 

- Gemeente Bergen: Energy battles in de gemeente; 

- Gemeente Bergen: Status update fase 3 adviescommissie; 

- Gemeente Bergen: terugkoppeling Wim Strolenberg vorige bestuursvergadering; 

- Bergen beweegt natuurlijk: Ben Bizzie is terug in Bergen doe mee! 

- VKKL: nieuwsbrief oktober en november; 

- VKKL: uitnodiging online meeting en ALV; 

- Gemeente Dorpsraden: Digitale bijeenkomst Dorpsraden 2 november 2020; 

- Gemeente Bergen: verslag bespreking energy party en info; 

- Voorzitter Dorpsraad: Informatie aansluitingen glasvezel buitengebied; 

- Gemeente Bergen: subsidieaanvraag energy party; 

- Gemeente Bergen: toekenning jaarlijkse subsidieaanvraag 2021; 

 

6. Stemmen herkiesbare bestuursleden en leefbaarheidsbudget tellen; 

 

7. Uitslag verkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget; 

Er zijn in totaal 48 stemformulieren ingevuld. 
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Aanvraag van: 
 

Ja: Nee: Onthouding: 

Greenteam/KBO 36 
 

8 4 

V.V. Resia 39 
 

4 5 

Jeugdkuluut 36 
 

9 3 

Dorpsraad Wellerlooi 35 9 4 

 

Aanvraag van: 
 

Ja: Nee: Onthouding: 

Gaby Maarse 46 
 

0 2 

Alle aanvragen zullen worden uitgekeerd. De aanvragers mogen een kopie van de factuur en 

het rekeningnummer doorgeven aan de penningmeester/secretaris Annemarie de Mulder 

(penningmeester@dorpsraadwellerlooi.nl), zodat zij het in orde kan maken.  

De Dorpsraad wil graag bewijsmateriaal van het product zien, zodat we kunnen zien wat er 

werkelijk met het geld is gedaan. Stuur daarom een foto, kopie factuur of opdrachtbevesti-

ging naar secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl.  

Deze drie aanvragers mogen geen aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget 2021. Het 

jaar daarop kunnen zij wel weer een aanvraag indienen. 

 

8. Rondvraag; 

- Nicole: Hoe zit het met de stankoverlast van de Walkro? Het is momenteel niet nadrukke-

lijk aan de orde. 

- Stefan: In Afferden is een startersproject voor gezamenlijk bouwen. Hoe zit dat in Weller-

looi? Ingrid wijst Stefan op de pagina van het CDA “Weet wat er speelt” naar Koen Ja-

cobs? 

 

9. Sluiten vergadering. 

22:00u sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Mulder 

Secretariaat  

Dorpsraad Wellerlooi 

mailto:penningmeester@dorpsraadwellerlooi.nl
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secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


