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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 15-06-2020 

 

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

 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans; 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering; 

Hierbij zijn de notulen van bestuursvergadering van 25-11-2019 vastgesteld. 

 

3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur; 

- Eind april zijn 2 bestuursleden van de Dorpsraad Eric en Jan zijn onderscheiden met een 

koninklijk lintje. Tevens is Harry Martens onderscheiden. Er is naar hen een bloemetje 

namens de Dorpsraad gebracht. 

- De bloembakken in het dorp zijn weer met verse bloemen opgemaakt. 

 

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

- 75 jaar bevrijding Wellerlooi. 

- We hebben carnaval gevierd. 

- We zijn compleet op slot gegaan i.v.m. het coronavirus. 

- De KBO heeft 2x een nieuwsbrief eruit gedaan om contact te houden met de ouderen in 

het dorp. Eind deze week krijgen alle leden een bloemetje om ze een fijne vakantie te 

wensen. 

 

5. Leefbaarheidsbudget 2020; 

De inschrijving van het leefbaarheidsbudget 2020 is opgeschort i.v.m. het coronavirus. 

Voorstel is om het inschrijven voor het leefbaarheidsbudget op te schuiven naar de vergade-

ring van 28 september. Er is 3000 euro beschikbaar daar we reeds een bijdrage hebben ge-

daan aan het boek “Wellerlooi en de tweede Wereldoorlog”. Inleveren inschrijven t/m 1 sep-

tember 2020. 
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De ALV en het stemmen en verdelen van het leefbaarheidsbudget worden verzet naar de ver-

gadering van 14 december. 

De Catharinaschool moet nog het zeil boven de zandbak en de picknicktafel realiseren. Ingrid 

neemt contact hierover op met de Catharina school. 

 

6. Belangrijke ingekomen stukken; 

- De week van Bergen; 

- Gemeente Bergen: terugkoppeling Dorpsraadvergadering 25-11-2019; 

- Sports2play: vitale leefomgeving; 

- Gemeente Bergen: toekenning subsidie; 

- Gemeente Bergen: Inrichting Vliespas + bouwrijp maken Gielenkamp; 

- P. Derks: vertrouwelijke brief handhavingsprocedure huisvesting arbeidsmigranten; 

- Gemeente Bergen: Terugkoppeling werkgroep dienstverlening + vragenlijst/enquête; 

- Gemeente Bergen: uitnodiging nieuwjaarsborrel 08-01-2020; 

- VKKL: Kleine kernen krant Limburg; 

- KNHM: Werkplaats krant 28; 

- Gemeente Bergen: Vrijheid expres; 

- Archief Wellerlooi/Dorpsraad Wellerlooi: Donatieverzoek boek “Wellerlooi en de Tweede 

Wereldoorlog”; 

- Dorpsraden Bergen: verslag werkgroep Dorpsraden Bergen; 

- Dorpsraden Bergen: verslag meepraatavond huisvesting arbeidsmigranten; 

- CV Jeugd Kuluut: Uitnodiging receptie; 

- Gemeente Bergen: 75 jaar vrijheid slotmanifestatie in Venlo; 

- CV Kuluut: uitnodiging receptie; 

- Burgerkracht Limburg: Uitnodiging finale bijeenkomst eenzame jongeren; 

- VKKL: reflectie op rol Dorpsraad; 

- Marijke van Horen: t.a.v. parkeren bij ’t Luukske; 

- 75 jaar vrijheid Wellerlooi: uitnodiging 04-03 en 07-03; 

- Burgerkracht Limburg: uitnodiging bijeenkomst: voel je veiligheid 31-03-2020; 

- VKKL: nieuwsbrief februari; 

- Gemeente Bergen: Bijdrage activiteiten 75 jaar bevrijding; 

- P. van Pinxteren: agendapunt vergadering Dorpsraad; 

- Voorzitter C.V. De Kuluut: agendapunt vergadering Dorpsraad; 

- Gemeente Bergen: Interview Burgerparticipatie en zelfsturing; 

- Gemeente Bergen: handreiking burgerparticipatie en zelfsturing; 

- Natuur en milieu Limburg: wij zijn op zoek naar jouw bomeninitiatief; 

- Gemeente Bergen: kranslegging nationale herdenking 4 mei a.s.; 

- Gemeente Bergen: lintjes regen 2020-2021; 
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- Gemeente Bergen: Inzage voorontwerp bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer; 

- VKKL: Nieuwsbrief mei 2020; 

- VKKL: nadere informatie groepsaccommodatie en corona; 

- Gemeente Bergen: definitieve vaststelling bijdrage leefbaarheidsprojecten 2019; 

- Gemeente Bergen: verduurSAMEN 2030 impuls geopend; 

- Michelle Cox: interview afstudeeronderzoek. 

 

7. Rol van de Dorpsraad in het dorp (vraag vanuit VKKL); 

De VKKL vraagt of wij inzichtelijk willen maken wat wij zelf de rol van de dorpsraad vinden. 

 

- Klankbord van het dorp naar de gemeente; 

- De leefbaarheid in het dorp houden; 

- Gesprekspartner zijn met de gemeente; 

- Gesprekspartner zijn met de dorpsbewoners; 

- Dorp actiever betrekken bij dorpsactiviteiten en de Dorpsraad (bijv. middels nieuwsbrie-

ven, actievere ALV, collecteweek, toekomstvisie/wensenlijstje delen). 

 

8. Actielijst; 

- Advertentie nieuwe website Wellerlooi.info is een aantal keer geplaatst in de WP. 

- Het schrappen van de studiedag met de kermis is besproken met de Judith de nieuwe di-

rectrice en inmiddels al geschrapt. 

- Ambtenaar Gemeente Bergen gemaild over ontwikkelplan/ bouwmogelijkheden in Wel-

lerlooi. 

- Ondernemers Tuinstraat zijn aangeschreven over het attenderen van werknemers op 

goed zichtbaar zijn in het verkeer. 

 

9. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen; 

n.v.t. 

 

10. Rondvraag; 

- Kan er niets aan de processierups op de Venweg gedaan? Het is een doorgaande weg voor 

o.a. schoolgaande kinderen. Het is onverantwoord hoe de situatie daar nu is. De gemeente 

heeft een keihard beleid hierop in het buitengebied. Maar we kaarten het nogmaals aan bij de 

gemeente. 

- Er staan een aantal lantaarnpalen op de Droogstal en Venweg scheef. Geef dit door via de 

Buiten Beter app. 
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11. Sluiten vergadering. 

Sluiting 22:11u 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Mulder 

Secretariaat  

Dorpsraad Wellerlooi 
secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


