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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 30-09-2018 

 

Aanwezig bestuur: Ingrid Bergmans, Nicole Deckers - v.d. Haghen, Gaby Maarse, Jan v.d. Ven, Eric 
Janssen, Angèle Hermans, Stefan Fleuren, Willem Fleuren en Annemarie de Mulder 
Namens de gemeente Bergen: / 
Toehoorders: Twan en Monique van Rhee, Nicole Robben, Gerda Steegh, Els Botden, Gonnie 
Koenen, Piet Derks, Vincent van Pinksteren, Monique vd Hurk, Dennis van Pinksteren, Marcel 
Vogelzangs, Piet de Mulder, Haj Zeegers, Ton Deckers, Piet Verkoelen, Leon Elbers, Barth 
Habraken, Wanda van Heck, Rianne Zorg, Gertjan Deckers, Marij Fleuren, Maurice Bergmans, Jo 
Martens, Petra Martens, jan Roelofs, Jan Helliger, Cor Verkoelen, Robert Korving, Cardi v.d. Bergh 
en Harrie Martens. 
Afgemeld: Wim Strolenberg, Rianne Fleuren, Helga Michiels, Dave Maarse en Ferdie de Mulder. 
Niet aanwezig: / 

 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans; 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering; 

Hierbij zijn de notulen van Algemene Leden Vergadering van 20-09-2018 vastgesteld. 

 

3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur; 

- In maart 2020 is Wellerlooi 75 jaar bevrijd. 7 maart 2020 worden er activiteiten in Weller-

looi georganiseerd, nadere informatie hierover volgt nog. 3 maart 2020 is de provinciale 

afsluiting met Arcen en Velden. 

- Er worden grasbetonblokken vanaf het begin van de Venweg hier bij ‘t Luukske t/m einde 

bos gelegd. Mogelijk wordt hier dit jaar nog mee gestart. 

- Dorpsradenoverleg in de Gemeente is een intensief traject gestart betreft de communica-

tie met de Gemeente Bergen. Er zijn in augustus en september verschillende overleggen 

geweest de Dorpsraden van de gemeente Bergen. 

- De nieuwe site van Wellerlooi.info is bijna klaar en zal binnenkort gelanceerd worden. De 

nieuwe website is ook geschikt voor tablet en telefoon. 

- De rups was dit jaar afwezig op de kermis. Er wordt gesproken dat de kermis ook in Wel-

lerlooi zal verdwijnen. Het is goed om met de inwoners te praten over de toekomst van 

de kermis in Wellerlooi. 

- Mail Wim Strolenberg (gemeente Bergen): Ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmi-

granten (speelt met name in Tuindorp) zijn Henri Banken, samen met de bedrijvencon-

tactfunctionaris Mark Rijniers en mij, momenteel drukdoende om hiervoor beleid te for-
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meren. Inmiddels is gebleken dat de belangen van de ondernemers en het dorp toch uit 

elkaar liggen. Er is voorgesteld om een afvaardiging van de ondernemers en dorp in de 

beleidsvorming in een vroeg stadium te betrekken. Henri of ik zal jullie informeren zodra 

het zover is. Streven is wel om tegen het einde van het jaar het beleid klaar te hebben, 

zodat het in de procedure van gemeentelijke besluitvorming (college en raad) kan gaan. 

 

4. Jaarverslag/ jaarrekening 2018; 

Jaarverslag en jaarrekening 2018 zijn kort gepresenteerd en zijn op verzoek in te zien door de 

leden. Kascontrole 2018 was in orde en is uitgevoerd door Frans Kamps en Piet Derks. 

5. Jaarplanning/ begroting 2019; 

Jaarverslag en prognose jaarrekening 2019 zijn ook kort gepresenteerd en ook op verzoek in 

te zien door de leden. 

6. Belangrijke ingekomen stukken; 

- Verslag viering 75 jaar bevrijding. 

- Geboortekaartje Joep Deckers; 

- Verschillende mails van Wim Strolenberg, met terugkoppeling vragen uit vorige Dorpsraad 

vergadering. 

- Burgerkracht@ctueel nummer: 28-29-30 

- KNHM: Werkplaats 27 

- Mails Gemeente Bergen: Werkatelier Energie Landgoed Wellsmeer; 

- Dorpsraden Gemeente Bergen: Verslagen bijeenkomsten maart/augustus/september 

2019; 

- Rabobank: aanmelding Rabo Club Support; 

- Gemeente Bergen: Aankondiging nieuwe mantelzorgondersteuner Eefke Lommen; 

- Gemeente Bergen: ontvangstbevestiging subsidieaanvraag; 

- Gemeente Bergen: publicaties De Week van Bergen; 

- Archief de Loi: mail over 125 jaar Wellerlooi; 

- Gemeente Bergen: Presentatie aan raadscommissie woningbouw Gemeente Bergen 02-

10-2019; 

- Mail Krachtige Kernen: Symposium dorp zoekt trekker 11-10-2019; 

- VKKL: nieuwsbrief september 2019; 

- Folders Kern met pit. 

 

7. Voorstellen nieuwe en herkiesbare bestuursleden; 

Herkiesbare bestuursleden: Annemarie de Mulder. 
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8. Presentaties Leefbaarheidsbudget 2019; 

Jeu de Boules, BC de Vriendenkring, Biljartclub 55+, Scouting Tarcicius, Catharina Basisschool, 

V.V. Resia, Stichting Speeltuin Wellerlooi, Kindervakantiewerk Wellerlooi, Realboys en Fanfare 

Nooit Gedacht presenteren zich. 

 

9. Stemmen (nieuwe) bestuursleden en leefbaarheidsbudget; 

Alle aanwezige leden geregistreerd vanaf januari 2019 brengen hun stem uit. 

 

Korte pauze (tellen van de stemmen)  

 

10. Uitslag verkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget; 

11. Wie: Ja Nee Onthouding  

Jeu de Boules 22 10 0 

V.V. Resia 4 28 0 

KvW Wellerlooi 25 7 0 

Biljartclub 55+ 20 12 0 

Stichting Speeltuin Wellerlooi 17 15 0 

BC de Vriendenkring 17 15 0 

Real Boys 12 20 0 

Fanfare Nooit Gedacht Wellerlooi 28 4 0 

Catharina school 22 10 0 

Scouting St. Tarcicius 25 7 0 

 

De aanvragen waren in totaal hoger dan het beschikbare budget. Naar aanleiding van de uit-

slag is de verdeling als volgt: 

• Fanfare Nooit Gedacht voor een nieuw klokkenspel een bijdrage van € 500,00 

• Jeu de Boules vereniging voor renovatie van de Jeu de Boules baan € 500,00 

• Kindervakantiewerk Wellerlooi voor de aanschaf van picknicktafels en banken € 250,00 

• Biljartclub 55+ voor de aanschaf van biljartballen € 82.50 

• Stichting speeltuin Wellerlooi voor vernieuwing grasveld € 97.50 
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• BC de Vriendenkring voor vernieuwen scorebord en biljartballen € 320,00 

• Catharinaschool voor het realiseren van een verkeersplein op de speelplaats € 1000,00 

• Scouting St. Tarcicius voor de aanschaf van een grote luifel € 1000,00 

 

De aanvragers mogen een kopie van de factuur en het rekeningnummer doorgeven aan de 

penningmeester Nicole Deckers - v.d. Haghen. (penningmeester@dorpsraadwellerlooi.nl), zo-

dat 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 Annemarie de Mulder secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl.  

 

De aanvragers die het volledige bedrag hebben ontvangen, mogen geen aanvraag indienen 

voor 2020. Stichting speeltuin Wellerlooi en BC de vriendenkring die slechts een deel hebben 

ontvangen van het gevraagde bedrag mogen volgend jaar een aanvraag doen voor het reste-

rende bedrag. De Realboys en V.V. Resia mogen volgend jaar opnieuw een aanvraag doen. 

 

Wie: Ja Nee Onthouding 

Annemare de Mulder 28 0 4 

 

12. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen; 

/ 

 

13. Rondvraag; 

 

- Jan: Willen alle mensen vandaag aanwezig en geen lid zijn, zich alsnog aanmelden en lid 

worden? 

- Eric: Wanneer start Glasvezel Buitenaf? Het is nog onduidelijk wanneer of wat precies. 

Vandaag wordt bekeken wat het is geworden bij Glasvezel Limburg. 

- Piet Derks: Archief de Loi heeft de website klaar. Deze wordt 27-10-2019 gelanceerd met 

40-jarig jubileum van ‘t Luukske. 

Wellerlooi bestaat in 2020 125 jaar, Archief de Loi heeft gevraagd of de Dorpsraad hier 

initiatief in wil nemen om te kijken of er animo voor is om hiervoor een feest te organise-

ren. We zullen het hier in onze volgende Dorpsraad vergadering over hebben. 

Het is raadzaam om de druk op het uitbereidingsplan hier in Wellerlooi te blijven houden. 

Zodat de infrastructuur wordt klaargemaakt en dit niet stilvalt. 

mailto:penningmeester@dorpsraadwellerlooi.nl
mailto:secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl
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- Piet de Mulder: De stankoverlast van de Walkro is vooral ’s nachts en ’s morgens enorm. 

Het lijkt wel of het bellen geen zin heeft. Blijf dit melden bij de Walkro! 

- Marij: Kan de collecteweek opgestart worden? Er zijn bijna geen collectantes meer. We 

gaan dit als Dorpsraad bekijken. 

Er is weer veel wateroverlast in de Catharinastraat wanneer het heeft geregend. Blijf dit 

melden bij de Gemeente! 

- Cardi: Wat kan de Dorpsraad betekenen in het hardrijden op de Catharinastraat? We zul-

len dit nogmaals melden bij de Gemeente Bergen en vragen een de verkeers smiley op de 

Catharinastraat. Maar blijf dit ook melden bij de Gemeente. 

 

14. Sluiten vergadering. 

Sluiting 22.00uur 

 
Met vriendelijke groet, 

Annemarie de Mulder 

 

Dorpsraad Wellerlooi 
secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


