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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 27-09-2021 

 

Aanwezig bestuur: Ingrid Bergmans, Nicole v.d. Haghen, Stefan Fleuren, Gaby Maarse, Jan v.d. 
Ven, Eric Janssen, Willem Fleuren en Annemarie de Mulder. 
Namens de gemeente Bergen: Wim Strolenberg 
Toehoorders: Ton Deckers, Piet de Mulder, Hai Zeegers, Piet Derks, Wil van Zwieten, Twan van 
Rhee, Gerda Steegh, Theo Litjens, Wout Zeegers, Linda Lenssen, Joyce van Zwieten, Jan Heyligers, 
Patrick van Pinksteren, Ton van Gellekom, Maurice Bergmans, Jo Martens, Harrie Martens.  
Afgemeld: Bart Bogers, Ferdie de Mulder, Marcel Vogelzangs, Nicole Robben, Frans Camps. 
 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans; 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering; 

Hierbij zijn de notulen van algemene leden vergadering van 14-12-2020 vastgesteld. 

 

3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur; 

- Walkro: Piet de Mulder wilde naar de vergadering van de Walkro. Het Dorp Blitterswijck. 

Heeft Piet de Mulder hiervoor benaderd om hierbij vanuit Wellerlooi bij aanwezig te zijn. 

Deze vergadering is helaas niet doorgegaan en zal worden verplaatst. 

- Evaluatie hoogwater Wellerlooi: We werden afgelopen zomer onaangenaam verrast door 

hoogwater. Op een tweetal woningen en landbouw na is alles gelukkig goed gegaan. Er is 

veel werk verzet dat weekend, en daarvoor nogmaals onze dank. We hebben gezien en 

geleerd dat hierin veel verbeterd kan worden voor de toekomst, o.a. de communicatie, 

een duidelijk calamiteiten plan. Dit is en wordt meegenomen in de evaluatie met de ge-

meente, het waterschap en Rijkswaterstaat, het heeft dus onze aandacht! 

- Terugkoppeling vraagstelling inwoners Wellerlooi over toekomst kermis Wellerlooi. De 

laatste 10-15 jaar is gebleken dat de kermisexploitant er (flink wat) geld bij moet leggen. 

De gemeente komt de exploitant daarbij al tegemoet in de kosten voor het staan hier in 

Wellerlooi. Er zijn relatief weinig reacties op terug gekomen van uit het dorp over het be-

houd van de kermis in Wellerlooi. De horeca ondernemers hebben door de huidige coro-

na maatregelen ervoor gekozen hierin dit jaar niet te investeren. Als dorpsraad vrezen we 

dat de kermis er nog twee jaar zal staan en dat we er dan rekening mee moeten gaan 

houden dat de exploitant daarna zal stoppen. We zullen als dorp samen moeten gaan be-

kijken wat en/of welk alternatief we hiervoor in willen zetten. We vragen aan de gemeen-

te en de exploitant om een evaluatie voor de kermis dit jaar. Vraag kwam ook naar voren 

waarom de kermis dit jaar niet van vrijdag t/m maandag was zoals afgesproken.  
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- We zijn nog altijd met de gemeente dorpsraden en de gemeente Bergen in overleg over 

de rol van de Dorpsraden in de gemeente. Zodat ieders verwachtingen helder 

zijn/worden. In oktober komen we hiervoor weer bij elkaar.  

- Vraag vanuit het CDA om wensen en suggesties vanuit de samenleving te verzamelen om 

zo te bouwen aan een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

2022. Als dorpsraad zijn we van mening dat we hiervoor niet bij elkaar te komen, omdat 

wij ons niet willen mengen in politiek. Zij, maar ook andere partijen kunnen aansluiten bij 

openbare vergaderingen en/of de notulen zijn openbaar.  

 

4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi; 

- Hoogwater. 

- Kermis; het zag er gezellig uit en de “draaibank” was een succes. 

- Kindervakantieweek. 

 

5. Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement; 

- In het groen zijn de voorlopige aanpassingen in het nieuwe huishoudelijk reglement te le-

zen. 

- De aanpassingen zijn in de vergadering besproken, alle leden krijgen de mogelijkheid om 

dit goed na te lezen en op- of aanmerkingen te geven, zodat we hierover in de volgende 

ledenvergadering definitief en volgens de procedure kunnen stemmen. 

 

6. Financieel jaaroverzicht 2019/2020; 

Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Piet Derks en Gerda Steegh, dankjewel daarvoor. 

Beide gaven aan dat de boekhouding prima in orde was.  

Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door Gerda Steegh en Jo Martens. 

De resultaten van 2019 en 2020 worden gepresenteerd aan de aanwezige.  

 

7. Begroting 2021; 

Schema voor tussentijdse financiële controle: 
Annemarie          September 2021 (algemene leden vergadering) 
Erik            December 2021 
Gaby                   Maart 2022 
Ingrid                   Juni 2022 
Stefan                 September 2022 (algemene leden vergadering) 
Willem               December 2022 
 

8. Belangrijke ingekomen stukken; 

- Gemeente Bergen: gemeenteberichten; 

- Resia: Foto’s leefbaarheidsbudget 2020; 
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- Gemeente Bergen: Inzage procedure concept beeldkwaliteitsvisie N271; 

- Gemeente Bergen: concept beleid huisvesting internationale werknemers; 

- Sweco Nederlands: uitnodiging dialoogsessie transitievisie warmte Gennep-Bergen; 

- VKKL: nieuwsbrief mei, juni, juli, augustus en september; 

- Bergen beweegt natuurlijk: nieuwsbrieven; 

- Opiniepijlers: energietransitie; 

- Dorpsraad Aijen: Vraag dorpsraden WBTR; 

- Catharinaschool: bewijslast leefbaarheidsbudget 2020; 

- Gemeente Bergen: verschillende mails, persberichten over hoogwater, evaluatie hoogwa-

ter, declaratie schade hoogwater; 

- Cor Verkoelen: wijziging/herroeping aanvraag leefbaarheidsbudget 2021 Jeu de Boules; 

- Wim Strolenberg: terugkoppeling diverse vergaderonderwerpen; 

- Gemeente Bergen: verslag bijeenkomst transitievisie warmte; 

- Gemeente Bergen: persbericht handvaten toeristische ontwikkeling; 

- Gemeente Bergen: programma vrijetijdsontwikkeling; 

- KNHM: Kern met Pit editie 2022; 

- PK: uitnodiging gesprek met PK in Wellerlooi 18-09-2021; 

- Gemeente Bergen: uitnodiging bijeenkomst dorpsraden + gemeenteraad; 

- Gemeente Bergen: termijn subsidieaanvraag 2022 opengesteld; 

- Gemeente Bergen: ontvangstbevestiging subsidieaanvraag 2022; 

- Gemeente Bergen: medewerking mobiliteitsenquête; 

- Mantelzorgondersteuning: Nieuwsbrief voor mantelzorgers september 2021; 

- CDA: wensen en suggesties vanuit de dorpsraad.  

 

9. Presentaties leefbaarheidsbudget; 

- Presentatie door aanvragers leefbaarheidsbudget 

- Aanvraag Jeu de Boules voor het leefbaarheidsbudget 2021 is teruggetrokken 

- Uitleg aanvraag bedrag werkgroep Wellerlooi.info/WP 

 

10. Voorstellen herkiesbare bestuursleden; 

Woordje van Eric Janssen en Nicole v.d. Haghen. 

Tevens nemen we afscheid van ons trouwe bestuurslid Jan v.d. Ven. We danken hem hartelijk 

voor zijn inzet de afgelopen jaren.   

 We vragen aan alle leden zich aan te sluiten bij het bestuur van de Dorpsraad, Het bestuur 

wordt dun, dus we kunnen nieuwe bestuursleden erg goed gebruiken. Als bestuurslid geeft 

het je de mogelijkheid om actief mee te denken en te praten over de belangen van Wellerlooi. 
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11. Stemmen leefbaarheidsbudget en herkiesbare bestuursleden tellen; 

 

Korte pauze (tellen van de stemmen) 

 

12. Uitslag verkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget; 

Er zijn in totaal 32 stemformulieren ingevuld. 

 

Aanvraag van: 
 

Ja: Nee: Onthouding: 

Sinterklaas Comité 32 
 

0 0 

Muziekvereniging  

Fanfare Nooitgedacht 

30 
 

2 0 

C.V de Kuluut 30 
 

2 0 

Archief de Loi 32 0 0 

 

Werkgroep 

WP/Wellerlooi.info 

32 0 0 

 

Aanvraag van: 
 

Ja: Nee: Onthouding: 

Eric Jansen 32 0 0 

Nicole v.d. Haghen 32 
 

0 0 

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 kopie factuur en eventueel foto’s naar 

Annemarie de Mulder secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl.  

 

Deze vier aanvragers mogen geen aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget 2022. Het 

jaar daarop kunnen zij wel weer een aanvraag indienen. 

mailto:penningmeester@dorpsraadwellerlooi.nl
mailto:secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl
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13. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen; 

- De Gemeente Bergen heeft geen punten voor Wellerlooi. 

- Waar zijn de wegversmallingen op de Catharinastraat gebleven? De actieve bewoners van 

de Catharinastraat hebben hierover contact met de verkeersambtenaar van de gemeente. 

Samen met Veilig Verkeer Nederland zijn ze in actie om een veiligere weg te krijgen. Ar 

wordt vaak veel te snel gereden. Mochten er wegversmallingen terugkomen, is het dan 

een idee om hier bloembakken neer te zetten?  

- De bouwkavels op de Gielenkamp zijn in de verkoop gegaan, het zijn 15 kavels en er staan 

er 13 in de verkoop. Hoe zit dat? 

- Wanneer wordt de stoep bij de Droogstal/kerk in orde gemaakt? 

- Is het mogelijk dat er een zebrapad(paden) bij school naar de Catharinastraat, Vinken-

kamp kan komen? Het is een onoverzichtelijk, onevenredig, onveilig en “druk” kruispunt. 

- Hoe zit het met de huisvesting bij Hostellerie de Hamert? Dit vragen we na? Hoe staat het 

met het beleidsplan huisvesting buitenlandse werknemers? Er loopt een juridische proce-

dure wat relevant is voor het handhaven en de regelgeving. 

- Wil de gemeente toezien op de veiligheid bij bouwterreinen? Nu worden er soms onaan-

gekondigd wegen afgesloten en er ontstaan op de weg bij het bouwterrein vaak ook on-

veilige situaties. Dit gaan we doorgeven.  

- Op de Emmastraat, de van Ophovenstraat, einde Looierweg is voor maanden terug grind 

gelegd. Dit hoopt zich op en zorgt op dit moment voor onveilige situaties. Kan het overtol-

lige grind weggehaald worden? 

- Het fietspad van de uitkijktoren naar de Geijserberg behoeft onderhoud, er zitten grote 

gaten langs het fietspad. 

- De oversteek bij de Smid is erg gevaarlijk, er wordt hard gereden en de doorvoer van het 

fietspad is erg smal (flessenhals), waardoor oversteken voor fietsers niet altijd gemakke-

lijk is en/of een goede doorstroom stagneert.  

- De grastegels langs de Venweg zijn al erg beschadigd, kan hiernaar gekeken worden? 

- Verkoop bouwplan Gielenkamp is nu van start gegaan, dan is nu ook het moment om te 

gaan kijken naar het volgende bouwplan in Wellerlooi? 

 

14. Rondvraag; 

- Patrick: wil de dorpsraad vragen om wel een (onderhandelende)rol in te nemen in de sa-

menwerking met C.V. de Kuluut, de Horeca en het MFC ’t Luukske. Patrick uit zijn zorgen 

over de huidige situatie.  

- Jan bedankt ons voor de prettige samenwerking bij de Dorpsraad! We zijn naarstig op 

zoek naar nieuwe bestuursleden, dus meld je aan bij het bestuur! 
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- Wout vraagt wat de bedoeling is van de nieuwe trap bij de kerk? Dit is van de kerk, en het 

is onduidelijk wat hiervan de bedoeling is.  

- Datum Sinter Merte is verzet naar zondag 7 november, dit i.v.m. de intocht van Sinter-

klaas. 

 

15. Sluiten vergadering. 

22:15u sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Mulder 

Secretariaat Dorpsraad Wellerlooi 

secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


