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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 28-09-2020 

 

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

 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans: 

 

2. Bespreken aanvragen leefbaarheidsbudget 2020: 

€3500,- gemeentelijke subsidie is dit jaar te verdelen over de aanvragen van het leefbaar-

heidsbudget 2020. 

Wie: Waarvoor: Aanvraag bedrag: Opmerking: 

Green team/KBO Accu kantensnijder € 400,00 Het totaalbedrag is € 

745,00 

V.V. Resia Extra verlichting par-

keerplaats  

€ 500,00 2x Led armatuur 40w 
2x draagarm 
50 m kabel 
1x tijdklok 
Klein rest materiaal. 

Jeugdkuluut Nieuw discomeubel 

3 nieuwe microfoons 

€ 1400,00 Het totaalbedrag wordt 

verwacht op € 1650,00 

 

Stemmen bestuur: 

Wie: Stemmen  

voor: 

Stemmen  

tegen: 

Opmerking: 

Greenteam /KBO 7 0 I.v.m. ruimte in het budget mag deze 
aanvraag mee voor €745,00. 

V.V. Resia 7 0 / 
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Jeugdkuluut 7 0 I.v.m. ruimte in het budget mag deze 
aanvraag mee voor €1650,00. 

 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering: 

Hierbij zijn de notulen van bestuursvergadering van 15-06-2020 vastgesteld. 

 

4. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur: 

- Afgelopen zomer zijn we met Wim Strolenberg en collega bij elkaar geweest, om de 

stroomvoorziening bij de kerk en de kapel te bespreken. Dit o.a. voor de kerstverlichting, 

reclameborden e.d. De dorpsraad krijgt de sleutel van dit stroomkastje. Het stroompunt 

mag niet misbruikt worden. De gemeente betaald immers de stroom.  

De verlichting voor de kerk is nu uit i.v.m. de stroomkosten. Er wordt nu gekeken naar 

zuinige verlichting en goedkopere energietarieven bij Enexis. 

- Er zal moeten worden gekeken hoe we de Algemene Leden Vergadering in december 

vorm gaan geven i.v.m. de coronamaatregelen. 

- Zaterdag 26 september is het Burendag geweest. Zowel ’t Luukske als buurtvereniging de 

Droogstal hebben georganiseerd dat er vogelhuisjes zijn gemaakt. Er zijn in totaal 76 vo-

gelhuisjes gemaakt. Deze zullen worden opgehangen rondom het Luukske, de school en 

op de Droogstal, Looierweg, Westerveldweg en Westerweg. In de hoop dat we veel nieu-

we vogelachtige inwoners krijgen en zo de processierups hier beter onder controle krij-

gen. Advies vanuit de gemeente om ze minimaal 10 meter uit elkaar te hangen, 3 à 4 me-

ter hoog en de opening op het (noord)oosten. 

 

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

- Er is kermis geweest in Wellerlooi. November dit jaar heeft de gemeente Bergen contact 

met de kermisexploitant. Het contract met de exploitant loopt t/m dit jaar en er zal einde 

van dit jaar duidelijk worden wat hij volgend jaar nog wil en kan met de kermis. 

- De speeltuin is opnieuw ingezaaid met nieuw gras door het Green Team. 

- Maurice is in Castenray naar de Stek geweest. Daar heeft hij een elektrische duo fiets ge-

zien voor de verhuur. De kbo wil kijken of dit ook iets is voor de verhuur in Wellerlooi. 

- De Sinter Merte en Sinterklaas comité, willen dit jaar toch nog iets organiseren. Maar het 

zal erg lastig worden i.v.m. corona. Nadere informatie hierover volgt. 

- In oktober a.s. zal glasvezel worden binnen gelegd in de huishoudens van Wellerlooi. 

- De weg en parkeervakken op de Vliespas zijn klaargemaakt. De Kruisstraat heeft onlangs 

een inloop op het gemeentehuis gehad over de plannen. 

- Er is een flitspaal geplaatst bij de grote Waaij in Well. 
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6. Belangrijke ingekomen stukken: 

- Nieuwsbrief Bergen beweegt natuurlijk; 

- Gemeente Bergen: bestrijding eikenprocessierups; 

- Gemeente Bergen: verlichting Wellerlooi, elektriciteit kastje nabij kapelletje; 

- Gemeente Bergen: kermissen 2020; 

- Gemeente Bergen: huisvesting arbeidsmigranten; 

- Gemeente Bergen: gemeente berichten; 

- VerduurSAMEN2030: subsidies en leningen uitgelicht; 

- KNHM: werkplaats 29; 

- Burgerkracht Limburg: Jaarverslag 2019; 

- Oranje Fonds: aanvraag burendagactiviteit (goedgekeurd); 

- WP: uitnodiging ALV 31-07-2020; 

- KBO-Greenteam: aanvraag leefbaarheidsbudget 2020; 

- Mantelzorg ondersteuning: nieuwsbrief; 

- VKKL: nieuwsbrief augustus en september; 

- Gemeente Bergen: ontvangstbevestiging subsidieaanvraag 2021; 

- KNHM: kern met pit editie 2021; 

- V.V. Resia: aanvraag leefbaarheidsbudget 2020; 

- Jeugd Kuluut: aanvraag leefbaarheidsbudget 2020; 

- Gemeente Bergen: vaststelling bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer feb. 2021; 

- Gemeente Bergen: bijeenkomst VSB-fonds 06-10-2020 MFC ’t Luukske; 

- Dorpsraad Afferden: handreiking burgerparticipatie en zelfsturing; 

- Judith van Sliedrecht: aansluiten dorpsraadvergadering. 

 

7. Actielijst: 

- Collecteweek Wellerlooi: Marij Fleuren is bij deze vergadering uitgenodigd om toe te lich-

ten wat zij van een collecteweek verwacht. Dit, omdat zij de hoofdverantwoordelijke van 

de collecten hier in Wellerlooi is. Er wordt op dit moment alleen voor de hart- en long-

stichting gecollecteerd. Marij zou graag zien dat dit “grootser” wordt aangepakt, zodat we 

met de huidige aantal collectanten meer op kunnen halen voor verschillende stichtingen. 

Marij wil niet moeten “leuren” voor collectanten.  

Alle gemeente dorpen (behalve Wellerlooi) hebben een goede doelen week. Dinsdag 20 

oktober is er een bijeenkomst gepland met goede doelen week Well. We willen gaan ho-

ren hoe zij dit hebben aangepakt en het balletje opgooien om evt. samen te werken. 

Want iedere gemeentedorp heeft hiervoor een stichting op moeten richten met de daar-

bij behorende kosten. Wij denken dat dit efficiënter kan, en willen dan ook in het Dorps-

radenoverleg bespreken om dit gemeente breed te gaan doen en gezamenlijk de kosten 

te dragen en dus te besparen.  
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- Bestuur uitje willen we i.v.m. corona doorschuiven naar 2021. 

- Advertentie buurtpreventie is door Nicole geplaatst in de WP. 

- Dorpsraad ALV activeren/ nieuwsbrief: ALV activeren stellen we i.v.m. corona uit naar vol-

gend jaar. Er is een bijeenkomst geweest met Gaby, Nicole en Annemarie om over de 

nieuwsbrief of iets dergelijks te brainstormen. Er is een afvaardiging naar de algemene le-

denvergadering van de WP geweest, om het samenwerken en het digitaliseren van de WP 

en dus een nieuwsbrief voor Wellerlooi opnieuw open te breken. 17 september j.l. zijn In-

grid en Nicole samen met het bestuur van de WP hier samen verder over in gesprek ge-

gaan. Beide partijen zien mogelijkheden en zijn bereid om een samenwerking aan te gaan. 

De eerste stappen zijn gezet en er komt nu een groepje om de krachten te bundelen en 

de samenwerking op te starten. Nadere informatie hierover volgt. 

We willen in de ALV aan de leden vragen of we het overige deel van het leefbaarheids-

budget €605,00 euro hiervoor mogen reserveren. 

 

8. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen: 

- Hoe zit het met woningbouw in Wellerlooi? Wim adviseert hierover direct contact op te 

nemen met Henri Banken. Voorstel om Henri uit te nodigen in een Dorpsraad vergadering 

om hem toe te laten lichten wat de huidige stand van zaken is. 

- Meerdere straten worden in Wellerlooi verhard, aangepakt (laatste stuk van de Looier-

weg, Meerseweg e.d.). 

- Hoe zit het met het bestemmingsplan op het huis van van Zuijlen einde Meerseweg? 

- Hoe zit het met het huisvestingsplan arbeidsmigranten? Dat zou dit najaar weer opgepakt 

worden. Hoe staat het ervoor? Vraag dit na bij Henri Banken. 

- Er zijn dit jaar vanuit de gemeente een aantal vogelhuisjes opgehangen. Krijgt dat volgend 

jaar nog een vervolg? Wim vraagt dit na. 

- Parkeerplaats naast de school aan Op de Stalberg ziet er erg onverzorgd uit. De beuken-

haag is deels dood, het onkruid staat hoog en de eikenboom aan de zijkant helt ver over 

op de parkeerplaats. Wie is hier verantwoordelijk voor en wat kan hieraan gebeuren? 

Wim koppelt dit terug. 

- Wim heeft het aanbod gedaan om het keuren van de speeltoestellen mee te nemen in de 

stream binnen de gemeente. Hij heeft hier geen enkele reactie op gehad. Ingrid koppelt 

dit terug aan Maurice. 

- Het huisje op de speeltuin is opgelapt maar het is maar half gebeurd. Wim geeft aan dat 

hij hiervan op de hoogte is en dit regelt. 

9. Rondvraag: 

- Nicole geeft aan dat we de kascontrole naar volgend jaar schuiven. 



 

5 
 

 

10. Sluiten vergadering. 

Sluiting 22.30uur. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Mulder 

Secretariaat  

Dorpsraad Wellerlooi 

secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


