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Notulen WF overleg 9 dec. 2014, 19.00 uur (lokatie: de Buun) 

 
Verslag laatste vergadering (stand van zaken, acties) 

 Ingekomen stukken  
o Aanmelding nieuw lid WF.;                                                                             

Eliane Reehuis heeft zich aangemeld; wordt unaniem geaccepteerd. Ze is al 
gewaarschuwd dat ze een lange adem nodig zal hebben en op moet letten voor een 
dubbele agenda.  

 
o Verzoek bijdrage ‘wandel 4-daagse’’  

Vragen bijdrage voor o.a.  banners, jerrycans voor drinken.  Dit zijn ons inziens items 
die te lenen zijn via KVW. Actie ; Ger koppelt dit terug. 
Plan is om ook  over het nieuwe pad bij Eldershome te lopen 

 
 

 Nieuws nav college overleg (stand van zaken acties, vervolg, enz..) 
Reactie niet bekend vanuit de politieke partijen.  Ruben zit m.n.  op commissie samenlevingen 
en kan dit niet terugkoppelen.  

  
Activiteiten: 
 Oude Kern Well  Grad   Mariet    (pad Eldershof, ++) 

Bloembakken  bij kruising  OdL zijn kapot. Jan Ries heeft nieuwe bakken gemaakt en deze kunnen evt. 
als voorbeeld dienen voor nieuwe bakken bij OdL. 
 Actie Mark gaat hier mee verder  
 
Er ligt een mooie presentatie klaar over het wandelpad.  Dank je wel Ruud. 
Dit zal donderdag gepresenteerd worden i.v.m.  RABO subsidie.  
Actie Grad en Jan gaan dit presenteren 
 
 Overleg WF met  RWS; verontschuldigingen  van Ger Liebe i.v.m. uitblijven respons.  
Er is weer een overleg geweest met RWS en de gemeente.  As do is er weer een vervolg overleg met 
RWS en de gemeente bij la Belle Meuse over oa de mogelijke  plannen bij de steiger.  
 
Stefan Weyers heeft een officiële tekening gemaakt van het wandelpad. 
 
Gevraagd wordt of er gegadigden zijn om het beeldje van Cristoffel mee op te pakken. 
Er is een nieuw plan voor een abstract beeld, kosten nog steeds 6000 euro.  
Dit wordt als te duur ervaren, er wordt geopperd dat als het toch geen kopie van het originele beeld 
wordt, dat een plaatselijke kunstenaar ook iets kan maken.  
Actie Ger zal ger Peeters vragen of het Archief dit initiatief wil gaan steunen en mee wil denken over 
alternatieven voor het beeld. 
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In 2015 zal de Hoenderstraat opgeknapt gaan worden 
  

 Nieuwe kern Well  Rob   Ruud   
 

 Woningbouw   Andre  Ruud      (Lammerskamp?) 
Roger en gemeente zijn  weer  “on speaking terms”. 
De Gemeente wil echter geen enkel risico lopen en dit blijft het heikele punt.  
Onze vraag blijft of hier voldoende creatief over nagedacht wordt binnen de gemeente, m.n. of de wil er 
is om hiervoor oplossingen te vinden. Dit blijft onduidelijk. 17 dec is er een deadline.  
 
 

 Veiligheid / Algemeen Ger  Jeanny    (N271) 
 
Als WF zien we weinig input vanuit de politieke partijen t.a.v.  ontwikkelingen Rijksweg.  
De politiek strijkt ne wel de eer op voor de komende ontwikkelingen terwijl we als WF al jaren weinig 
ondersteuning vanuit de politiek ervaren. 
De concrete plannen moeten nog gepresenteerd gaan worden.  
w.s. komen er eerst stoplichten, na ca. 2 jaar rotonde. 
Evt ander idee wat geopperd wordt is om het dubbele fietspad door te trekken tot het Zand. 
We willen als WF graag vinger aan de pols houden en mee blijven denken en zullen hierom vragen! 
 
De provincie is ermee eens dat de knipperlichten op de Brugweg geen succes zijn.  
Er zal wel gewerkt worden aan minder verblinding.  
Waarom geen lantaarnpalen? 
Standpunt provincie; “ op “dit soort” wegen zo weinig mogelijk verlichting.   
Voor ons WF, onbegrijpelijk.  
 
 

 Jeugd, Jong Geliëerd Mark  Jeanny  
Er wordt volop gezocht naar nieuwe leden. In maart 2015 open dag.  
 
  

 Toerisme   Mark   Ruud 
 oa stand van zaken uitkijktoren 

Navraag Ruben over subsidie voor de uitkijktoren bij Ger Koopmans lijkt niets op te leveren, vraag is 
doorgespeeld naar Patrick van den Broek. Er wordt nog gezocht naar educatieve  achtergrond om evt 
hierdoor extra  subsidies binnen te krijgen.  
Actie;  Er zal door Rob geïnformeerd worden bij de gemeente naar de houdbaarheid van de toegezegde 
bijdrage 
 
Enquête via Eliane is uitgezet bij de ondernemers. Er is ook een enquête voor de dorpsbewoners via de 
site of facebook. Er is nu al voldoende respons om representatief te zijn.   
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 Maaspark   Grad  Ruud      (Zuidgeul) 

RWS  (Saskia Janssen) heeft toegezegd dat we als dorp mee mogen denken over de inrichting van het 
landschap. 
De algemene info avond over de ontwikkelingen rondom de Zuidgeul is goed bezocht geworden 
 
 

 Ouderen   Jan  Ger          
Er dreigt een bestuurscrisis bij de KBO. Nu nog 261 leden. 18 euro contributie.  Ook een financieel 
probleem. Veel meer dan de helft  (15 euro) van de contributie gaat naar de Nationale Bond. Dit wordt 
als een probleem ervaren. 
Ger en Jan gaan zich verdiepen in de bestuursproblematiek en proberen waar mogelijk te helpen.  

 
 Rondvraag 

 
 Sluiting 

 


