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Notulen WF overleg 13 jan. 2015, 20.00 uur (lokatie: de Buun) 

   
Aanwezig; Ger, Jan, Jeanny, Grad, Andre, Rob, Mark, Eliane, Ruud, Ruben Afwezig; Mariet 
 
VERSLAG LAATSTE VERGADERING 
o Er zijn geen aanvullingen gekomen na aanleiding van de vergadering met het stichtingsbestuur op   

9 december 2014. Jeanny en Jan gaan bij het stichtingsbestuur navraag doen naar een follow-up.  
o Het uitje met het Wells Forum bij de Buun was goed geregeld. 
o KBO was minder tevreden over het kerstdiner. Uiteindelijk is gebleken dat dit vooral aan het KBO 

zelf lag, maar de Buun hier de schuld van kreeg. De afspraken die waren gemaakt zijn niet 
nagekomen (geen boter voor het kerstbrood welke zij zelf zouden regelen waardoor de Buun 
kruidenboter serveerde). Ger koppelt dit terug met Nelleke Verberkt.  

o Er was tevens ontevredenheid bij de carnavalsvereniging na aanleiding van de zitting (weinig 
deskundig/ snel personeel) en het prinsenbal (1 tap open). Dimitri (penningsmeester 
carnavalsvereniging) heeft dit reeds met de Buun teruggekoppeld.  

 
INGEKOMEN STUKKEN 
‐ Gemeente Bergen: Bevestiging aanvraag vergunning en vervolgplannen mbt     

aanleg wandelpad 
 

‐ Subsidie Rabobank; 
Toezegging door de Rabobank voor € 5000,-. subsidie voor het wandelpad is ontvangen.  
Ger zal de brief met daarin opgenomen een 7-tal voorwaarden doorsturen naar een ieder.  
 
‐ Christoffel;  
WF zal deelgenoot zijn in dit proces, maar geen financiële bijdrage leveren.  
Ger zal dit terugkoppelen. 
 
‐ Aanvraag financiële bijdrage vanuit WF;  
Wapen van Well heeft een financiële bijdrage gevraagd aan het WF. WF heeft speerpunten opgesteld 
waar de financiële middelen aan besteed kunnen worden. De middelen die WF ontvangt vanuit de 
gemeente € 3.500,- worden met name besteed aan de groengroep Well, de website en de lokale 
projecten (wandelpad, uitkijktoren enz.). Gezien de aanvragen van de laatste tijd is geopperd om dit 
punt te agenderen voor de volgende vergadering. Hierbij willen we tevens de verantwoording van de 
afgelopen jaren bekijken en intern afstemmen alvorens een definitieve terugkoppeling wordt gegeven 
aan het Wapen van Well. Ger zal dit alvast terugkoppelen naar aanvraag-indieners Wapen van Well. 
Het subsidiebedrag vanuit de gemeente is dit jaar (geïndexeerd) toegezegd, waardoor de bijdrage voor 
2015  € 3.605,- bedraagt.  
 
‐ Houdbaarheid financiële bijdrage uitkijktoren;  
Rob heeft contact gehad met de gemeente (Peter Freij) of op de gedane toezegging vanuit de gemeente 
tot financiële bijdrage aan de uitkijktoren een houdbaarheidsdatum kent. De toezegging kent geen 
houdbaarheidsdatum, maar is niet oneindig.  
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‐ Wandelpad;  
Wandelpad. Initiatief ligt nu bij de gemeente (Raymond Kater). Zij moeten ook waterschap en 
provincie inlichten 8 februari 2015 eindigt de bezwaarprocedure. De kosten voor het wandelpad zijn 
geprognotiseerd op € 18000,-. Huidige stand € 14.500,- Er is een gesprek geweest met Destion (Wilbert 
Pothoff) tot bijdrage. Deze stond hier niet negatief tegenover.   
Er vindt nog een gesprek plaats Grad en Ruud.  
Interne deadline voor het gereed zijn van het wandelpad is wandelvierdaagse Well.  
Ger zal hierover nog contact opnemen met het kerkbestuur. 

 
‐ Enqûete;  
Eliane geeft toelichting. Onderzoeksrapport stuurt Eliane voor de volgende vergadering (dinsdag 10 
februari) op. De terugkoppeling richting geïnteresseerden zal dinsdag 10 maart plaatsvinden in de 
Buun. Kosten voor de zaalhuur, koffie/thee, kosten enquete (€ 25,-), 2x advertentie (aankondiging en 
resultaten) zullen door WF worden vergoed. (controle en goedkeuring van de advertenties via Ger).  
Jan geeft aan dat dit een eenmalige toekenning vanuit WF is. Eliane gaat navragen bij Peter Freij of de 
gemeente inhoudelijk op 10-03-2015 wil bijdragen. Peter Freij heeft namelijk toegezegd om in ieder 
geval te komen. WF zal proberen om ook Wethouder Lia Roefs hierbij uit te nodigen. Eliane vraagt of 
we ingangen hebben bij het kasteel. WF geeft aan contact te zoeken met Rob Dűckers (onderdirecteur).  

 
‐ Website;  
Chris Derks is aangesloten. Overige leden: Maartje Eickmans, Elia Koenen, Andre Sijberts, Marleen 
Timmersmans en Mark Hermans. Idee om soort van crowdfunding op te zetten richting inwoners van 
Well om kosten voor actualiseren website te drukken. Jan wil dan weten welke middelen van wie op de 
rekening binnenkomen. De website kent dagelijks 500 bezoekers. 2000 unieke bezoekers per maand. 
WF keurt bedrag (€ 750,-) om website te actualiseren goed. Door de crowdfunding kan dit bedrag lager 
worden. Dit zal in april bekeken worden. Onderhoudskosten bedragen € 400,- per jaar voor 2 sites. 
Iedereen is het er over eens de site van het WF op te heffen en onder te brengen op de site van 
wellaandemaas. 

 

ACTIVITEITEN 
 
Oude Kern Well   Grad  Mariet    (pad Eldershof, ++) 
Bloembakken; 4 bij laten maken (totaal ca € 300,- goedgekeurd). Planten en potgrond zelfde constructie 
als nu. De 4 huidige piramides behouden (via Roobeek, voor de prijs van 3). 
  
Aanlegsteiger; Rijkswaterstaat is aan zet om samen met de gemeente te praten over de mogelijkheden 
voor een niveau geregelde aanlegsteiger. Eigenaar Filia Mosae is hier ook over te spreken.  
Ger Liebe zou kijken of het meetpunt verplaatst zou kunnen worden. Dit was nog niet gebeurd.  
 
Herinrichting Hoenderstraat/ Kasteellaan; de insteek vanuit het WF is om hier inrichting van 
Grotestraat, (zoals ook de inrichting in Wellerlooi, Afferden) te hanteren.  
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Nieuwe kern Well  Rob   Ruud   
Geen nieuws 
 
Woningbouw   Andre Ruud      (Lammerskamp) 
20 januari 2015 zal binnen B&W een beslissing worden genomen. 
 
Veiligheid / Algemeen  Ger  Jan / Jeanny     
Gesprek met John Thimister (Provincie) gehad over plaatsing van lantaarns aan de N271, bij de 
aansluitingen van de Weideweg en Hoogveldseweg.  
John was overtuigd dat dit zou moeten lukken, maar Ger twijfelt aan zijn mogelijkheden om dergelijke 
toezeggingen te kunnen doen.  
VRI’s (stoplichten) plaatsen problemen oversteken rijksweg N271 in 1e kwartaal 2015.  
Ger gaat navraag doen bij Hans Driessen over de status.  
(verlichtings)Problemen op de Brugweg kunnen waarschijnlijk niet opgelost worden.  
Ze gaan nu eerst weer aantal fietsers tellen !!?? 
 
Jeugd, Jông Geliëerd  Mark  Jeanny  
Geen nieuws 
 
Toerisme    Mark  Ruud 
Vanuit de provincie zijn er geen financiële middelen beschikbaar voor de uitkijktoren.  
Ger Koch geeft aan om contact op te nemen met Ger Frencken (rentmeester Limburgs landschap). 
Dit ondanks, zij eerder hebben aangegeven, dat dit gemeentegrond is en Limburgs landschap daarom 
geen bijdrage zal leveren.  
 
Maaspark    Grad  Ruud      (Zuidgeul) 
1e kwartaal 2015 zal de Baend ontsloten worden ten behoeve van de werkzaamheden aan de Zuidgeul. 
Iedereen heeft de nieuwsbrief over het Maaspark Well gezien en is enthousiast. 
 
Ouderen    Jan  Ger          
Ger en Jan hebben gesprek gehad met bestuur en Nationale Bond. Bij vragen over welke voordelen 
leden hebben bij aansluiting bij de KBO (bond) had het bestuurslid geen direct antwoord paraat.  
Op 28 januari is de jaarlijkse KBO-ledenvergadering.  
Jan en Ger zullen hierbij aanwezig zijn, alsmede een afvaardiging van KBO (Limburg).  

 
Rondvraag 
o Eliane geeft aan of er mogelijkheden zijn om een plattegrond te maken van Well welke via een 

tablet bekeken kan worden waardoor toeristen een interactief beeld krijgen wat er allemaal in Well 
te doen is. 

o Ruben geeft aan dat bij het Reindersmeer 80 extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Tevens geeft 
Ruben aan bij de aankomende 2 vergaderingen 10-02 en 10-03 niet aanwezig te kunnen zijn.  

 
Sluiting 


