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Notulen  
Dorpsraad Wellerlooi, 13-06-2022 

 

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

 

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans: 

- Welkom bestuurslid Jill Jacobs. 

- Aftreden bestuurslid Gaby Maarse. 

 

2. Bespreken aanvragen leefbaarheidsbudget 2022: 

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

heidsbudget 2022. 

Wie: Waarvoor: Aanvraag bedrag: Opmerking: 

V.V. Resia de verlichting van de 

trainingsvelden omzet-

ten naar LED verlichting. 

€ 2.000,00 Verlichting is o.a. voor 35+ 

voetbal in het najaar. 

4x LED lampen totaalinveste-

ring ± €5000 

KVW Wellerlooi Vervanging van materia-
len om hutten mee te 
bouwen en een aantal 
praktische materialen 
ter aanvulling. 

€200,00 Totaal investering van 

€300,00 

Overzicht materialen zie aan-

vraag. 

75 jaar bevrijding  

Wellerlooi 

Opknappen van het 
oorlogsgraf van Engel-
bert Wijnhoven. 

€260,00 Het is een geregistreerd offi-

cieel oorlogsgraf.  Het 

schoonmaken en het vastzet-

ten van het graf is al in gang 

gezet. Er wordt nog bekeken 

of het inschilderen van meer-
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waarde is. 

Biljartclub 55+ 2 sets biljartballen. €180,00 Wij hebben Jan Verkoelen via 

de mail en Jan Elbers telefo-

nisch hierover gesproken. 

Kerkbestuur Snoeien van de bomen 
rondom de kerk. 

€1500,00 Verrijker wordt gehuurd, pa-

rochiaan wil snoeien. 

 

Werkgroep 

nieuwe Website 

Nieuwe website 
 

€750,00 Totale kosten: €3500,00 

Jaarlijkse kosten €400,00 

Gelden zover bijeen: 

€ 500,00 WP 

€ 1200,00 Gemeente 

€ 1605,00 Dorpsraad 

 

Stemmen bestuur: 

Wie: Stemmen  

voor: 

Stemmen  

tegen: 

Opmerking: 

V.V. Resia 5 0 Kom voor dit bedrag goed 
voorbereid op de ALV. 

KVW Wellerlooi 5 0  

75 jaar bevrijding Wellerlooi X X Nemen dit mee buiten het 
leefbaarheidsbudget, eerst 
kijken of het echt nodig is. 

Biljartclub 55+ 5 0 Eerst bewijsvoering van aan-
schaf 3 jaar geleden. 
Opmerking erbij plaatsen dat 
we ze nu willen helpen maar 
de volgende keer is echt voor 
eigen rekening. 

Kerkbestuur 5 0 Maar niet het volledige be-
drag, mogen ook zelf een 
bijdrage hierin leveren. Voor-
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stel voor €1120,00 

Werkgroep nieuwe Website 5 0  

  

3. Woordje directrice Catharinaschool: Judith Sliedregt; 

De school in Wellerlooi groeit en de geboortecijfers lopen op, dat is positief. 

Mogelijk eindigen we dit schooljaar boven de 80 kinderen en dat is heel goed. 

Dat betekent dat er 4 klassen blijven en er meer mogelijkheden zijn in formatie. 

Het Cluster met Well en Wellerlooi loopt heel goed, aldus Judith voelt het als één. Echter de 

BRIN-nummers en financiële stromingen van Well en Wellerlooi blijven apart. De samenwer-

king gaat goed en voelt prettig. Er is al een gezamenlijke visie ontstaan. Door het cluster heb 

je meer professionele middelen om kennis en kunde met elkaar te delen. Het komt daardoor 

beide scholen ten goede. 

Judith heeft het idee dat het dorp en de school elkaar wel weten de vinden. Ze is heel blij met 

deze prettige samenwerking. 

 

4. Vaststellen notulen vorige vergadering: 

Hierbij zijn de notulen van bestuursvergadering van 14-03-2022 vastgesteld. 

Opmerking: De Buiten Beterapp gebruikt Gemeente Bergen niet meer. Zij werken nu met de 

app Reppido.nl. 

 

5. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur: 

- Update/voortgang nieuwe website: de nieuwe huisstijl ligt klaar, er wordt gewerkt aan 

het bouwen van de nieuwe website, medio juli willen we de nieuwe website introduceren 

aan vereniging en ondernemers in Wellerlooi, medio oktober zal de nieuwe website live 

gaan. Medio september zal in de WP als op Wellerlooi.info dit alles aan de inwoners geïn-

troduceerd te worden. Van het nieuwe logo worden kaarten gedrukt om de inwoners van 

Wellerlooi (extra) te informeren over de nieuwe website en nieuwe inwoners welkom te 

heten in Wellerlooi en ze te verwijzen naar de website; 

- Er gaat een kraamcadeautje vanuit de Dorpsraad naar bestuurslid Stefan Fleuren; 

- De mensen die de bloembakken in het dorp in de winter en zomer hebben verzorgd, heb-

ben een bedankje ontvangen; 

- Helga en Chris Michiels hebben een bedankje ontvangen voor al het werk aan de kerstver-

lichting; 

- Herkiesbare bestuursleden: Ingrid Bergmans (aftredend), Willem Fleuren, Stefan Fleuren. 

Ingrid wil bestuurslid blijven en zal interim blijven tot de volgende algemene ledenverga-

dering. 
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- 7 juli staat er een vervolgbijeenkomst gepland voor het Hoogwater in Nieuw-Bergen, 

maar i.v.m. de wandelvierdaagse en de loopdag van Wellerlooi is het voor ons niet haal-

baar hierbij te zijn. We hebben geprobeerd deze datum/afspraak te verplaatsen, maar te-

vergeefs. 

- Er zijn 2 besprekingen van de vragenlijsten met Wim Strolenberg en andere Dorpsraden 

geweest. De volgende bijeenkomst is 27juni in de Mariaschool in oud Bergen. 

 

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

- Er is Koningsdag gevierd; 

- Resia bestaat 80 jaar; 

- Scouting bestaat 60 jaar; 

- 3 juli staat er een BBQ voor alle vrijwilligers van het greenteam gepland. 

- De gymzaal is voorzien van nieuwe springkasten, hoes voor mat en ballenrek. 

- De avondvierdaagse komt eraan en 7juli is de dag van Wellerlooi. 

 

7. Belangrijke ingekomen stukken: 

- Gemeente Bergen: Gemeenteberichten; 

- Gemeente Bergen: Persbericht Gemeente Bergen krijgt noodopvang voor vluchtelingen 

Oekraïne; 

- VKKL: Uitnodiging Oppe Koffie herbestemming kerk; 

- VKKL: Nieuwsbrief, maart, april, mei; 

- Gemeente Bergen: Evaluatie subsidiebeleid 2022; 

- Wout en Resie: Bestuur Dorpsraad; 

- Gemeente Bergen: Gezamenlijk dorpsradenoverleg m.b.t. rolverdeling; 

- Gemeente Bergen: Algemene lintjesregen; 

- Wim Strolenberg: Verslag bijeenkomst gezamenlijke Dorpsraden 19-04-2022; 

- Gemeente Bergen: Infoblad steunpunt mantelzorg Bergen en gespreksgroep “Omgaan 

met verlies”; 

- VKKL: Inspirerende kennisdag collectieve woonprojecten; 

- Gemeente Bergen: Nieuwsbrief voor Mantelzorgers; 

- Gemeente Bergen: Uitnodiging vervolgbijeenkomst hoogwater;  

- V.V. Resia: Aanvraag leefbaarheidsbudget 2022; 

- KVW Wellerlooi: Aanvraag leefbaarheidsbudget 2022; 

- Kerkbestuur: Aanvraag leefbaarheidsbudget 2022; 

- 75 jaar Vrijheid Wellerlooi: Aanvraag leefbaarheidsbudget 2022; 

- Biljartclub 55+: Aanvraag leefbaarheidsbudget 2022; 

- Wellerlooi.info: Hosting pakketten huidige website; 

- Gemeente Bergen: Lintjesregen 2023. 
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8. Actielijst: 

- (Bestuurs)leden werven: Janne Welvaarts start campagne mee op. 

- Collecteweek oppakken: Is dit nog actueel omdat er steeds meer digitaal gebeurt?  

- Uitje bestuur Dorpsraad Wellerlooi, voorstel om dit samen te pakken met de ALV. Het 

budget voor het bestuursuitje overnemen naar het budget voor een hapje en drankje met 

de ALV. 

- Dorpsraad ALV activeren: voorstel om mensen binnen te halen met koffie en vlaai, hapje 

en drankje na de vergadering en de agenda inkorten. Willem en Annemarie zorgen voor 

de boodschappen. Mogelijk ook de andere bestuursvergaderingen voorzien van een koek-

je of wat lekkers. 

- Nieuwsbrief/nieuwsplatform Wellerlooi.: zie punt 5 mededelingen vanuit het dagelijks be-

stuur. 

- Werkgroep kermis Wellerlooi: Is nog niet gelukt, Wim gaat hier weer achteraan. 

- Huishoudelijk reglement aanpassen i.v.m. WBTR en bestuursuitje. 

- Gesprek kerkbestuur: vinger aan de pols houden wat betreft de kerktrap. 

- Stichting de Geijsselberg hoogwater Wellerlooi bespreken: zie punt 5 mededelingen van-

uit het dagelijks bestuur. Annemarie informeert de Geijsselberg hierover. 

- Vragenlijst Wim Strolenberg invullen: is gebeurd.  

 

9. Tussentijdse financiële controle: door Gaby Maarse: ziet er heel netjes uit! 

 

10. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen: 

- 3 onder 1 kap Gielenkamp; Deze vraag is voor ?? van gemeente Bergen. Is het mogelijk 

om aan te geven dat hier seniorenwoningen van gemaakt kunnen woorden. Koop en/of 

huur. 

- Grastegels Venweg en Kruisstraat: Deze zijn gebroken en vooral in de S-bocht op de Kruis-

straat zijn de tegels erg slecht. 

- Status fietspad langs de Maas: Deze vraag is voor ?? van gemeente Bergen. 

- Beleid beplanting en onderhoud ovonde en rotonde Nieuw-Bergen: Het is geen visite-

kaartje, Wim weet niet of hier een plan voor is. 

- Status onderhoudsplan infrastructuur gemeente Bergen: Er ligt geen plan, maar er komt 

wel een structureel plan. Wanneer?? 

- Status Hostellerie de Hamert: status onbekend vanwege hoger beroep gemeente Bergen, 

Wim vraagt dit na. 

- Wat is het beleid van de Gemeente Bergen op langdurig leegstaande huizen? Zeker met 

de huidige woningkrapte, zou het mooi zijn als hier toch op een of andere manier een op-

lossing voor komt. 



 

6 
 

 

11. Rondvraag: 

- Gaby: Haag links op droogstal aan Rijksweg is er hoog/breed. Dit zorgt voor een onover-

zichtelijke situatie. Nicole gaat dit bekijken. 

 

12. Sluiten vergadering. 

Sluiting 22.40uur. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie de Mulder 

Secretariaat  

Dorpsraad Wellerlooi 

secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl 


