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Notulen WF overleg 14 april 2015  (lokatie: de Buun)  

 

Aanwezig; Jan, Eliane, Ger, Ruud, Andre, Ruben, Grad, Mart, Mariet.  

Afwezig; Jeanny, Mark,  Rob.    

 

Gasten gemeente Bergen: 
Mark Reiniers      Leefbaarheid coördinator,  weer terug op de ‘oude stek” 

                               vv voor Peter Freij  ->  deze gaat de participatie ‘’vorm’’ geven) 

Bart van Oort      Beleidsmedewerker 
Wim Strolenberg  ++, (Sociaal Team Bergen) 

Jessica Reker      (WPM, dijkversterking) 077 – 3891279   jessica.reker@wpm.nl 

 
Jessica Reker van Waterschap Peel en Maasvallei geeft een presentatie over de plannen dijkversterking 

in de gemeente Bergen. Well: dijkring 60  (DR60 Well) 

Nieuwe norm wordt per 1-1-2017: 1 per 300 jaar. (nu nog: 1 per 250 jaar). 

Huidig beschermingsniveau is: 1 per 50 jaar !! 

Prioritering op basis van urgentie. Well zit in de bestuursovereenkomst. Uitvoering ca. 2021-2022. 

Begin volgend jaar (2016) starten de eerste studies in Well.  

De dorpsbewoners zullen tijdig geïnformeerd en gehoord worden.  

De info sheets zullen geplaatst worden op de site.  

 

Plan over maisplak Well wordt door WF aangeboden, om mee te nemen in de besluitvorming. 

 

Sociaal wijkteam  
Wim Strolenberg (coördinator sociaal team)  

Claudi Tacken, nieuw lid, aandachtsgebied: Well en Wellerlooi.  (samen met Hanneke)  

Zij is afkomstig vd Mutsaertsstichting. 

Bart van Oort (beleidsmedewerker v.d gemeente. Vraagt om kracht vanuit het dorp, om de 

professionele zorg buitengaats te houden. Doelt hier op inloop-centra voor bv ouderen, zoals de 

buurtkamer! 

Dit moet nl. vanuit het dorp ZELF ontstaan! 

 

Claudia en Wim zijn benieuwd naar onze ervaringen met het sociale team?  

Er zijn nu ca. 400 contacten geweest in de gemeente Bergen. Nog geen klachten vernomen.  

 

Vraag WF: Hoe ga je dichter bij de mensen komen, de mensen bereiken?  

(Dit staat nl niet in de beleidsnotitie) Dit is een bestuurlijk vraagstuk. 

Dit zal in kleiner comité nader besproken gaan worden met het Sociaal Wijkteam.  

Actie Vanuit WF zullen i.i.g Mart en Eliane zitting nemen 
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21.00 uur: JOP 
Enkele jongeren hebben een ‘’een JOP-projectplan’’ opgesteld en aan WF aangeboden. 

De contactpersonen van het WF (Jeanny en Mark) zijn helaas door omstandigheden, niet aanwezig. 

 

Er worden aanscherpingen van het plan en ook garanties gevraagd, voor het JOP-onderhoud en 

voorkomen van rotzooi.  

OOK wordt er verantwoordelijkheid gevraagd van alle jongeren! 

Het plan zal hiervoor aangepast gaan worden. Begrenzingen en afspraken zijn belangrijk! 

Bij overlast, rotzooi en bij niet nakomen van afspraken, zal het JOP weer gaan verdwijnen. 

Er zullen tussen-evaluaties gepland gaan worden. 

Bij volgend WF overleg (12 mei) zullen zij weer aanwezig zijn voor een vervolg.  

 

Verslag laatste vergadering (stand van zaken, acties) 
Onderwerp ‘’çrowdfunding’’ hoort bij de website. Niet bij onderwerp: uitkijktoren! 

Verder OK. Bedankt Ger en Mark 

Besteding jaarlijkse dorpsraadsubsidies besproken.  

WF kiest voor ‘’dorpsbrede’’ leefbaarheidsprojecten!   

 

NB Kascontrole is akkoord.  

 

Ingekomen stukken en/of agenda punten. 
Toekomst Knikkerven; Mark biedt zich aan als contactpersoon en wil dan de groengroep aan Jan 

overlaten. Dit is akkoord! 

Uitnodiging HAGRO: overleg netwerkbijeenkomst; positieve gezondheidszorg: 20 april (17.00 u).  

Uitnodiging VKKL: duurzame dorpen 20 april: van 19.30 uur (locatie Panningen). 

Uitnodiging Opening Mozaïek Bergen: 29 april, vanaf 13.15 uur. Opening fontein: 14.30 uur. 

 

Terugkoppeling sessies mbt: 

Websites / VKKL; hier loopt de ‘’crowdfunding’’ goed. Ook de bezoekersaantallen stijgen enorm!! 

Verslag hierover wordt nog gestuurd.  

NB de notulen moeten nog op de website komen en de (NAW) namenlijst moet nog aangepast worden. 

Christoffel werkgroep overleg geweest, er is een sponsor voor het beeld! 

(niet voor de ondergrond en sokkel). Er wordt verder overlegd gevoerd met de beeldhouwer. 

Wandelpad zal door het waterschap “vergund” gaan worden!  

Streven is om dit voor de wandel4daagse klaar te hebben.  

 

Activiteiten: 
 Oude Kern Well  Grad   Mariet    

Raymond Klimsop is ook actief rond de RWS-steiger.   

Hoenderstraat; wordt toch volledig aangepakt. Politiek gaat akkoord; de klankbordgroep komt opnieuw 

bij elkaar. Oplevering eind: 2016. 

Bomensnoei oude kerkhof: Andre heeft een aanbieder, zal dit terugkoppelen met Ger v Soest. 
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 Nieuwe kern Well  Rob   Ruud   

 

 Woningbouw   Andre  Ruud  
Kopersplein; 20 mei 19.00 uur.  

Er blijkt veel animo. 4 mei is weer overleg met de werkgroep 

Rabobank (ook andere banken) hebben zich aangeboden, om een info-stand te plaatsen.  

Dit wordt nader bekeken.  

 

 

 Veiligheid / Algemeen Ger  Jeanny     
De stoplichten staan er, maar worden vaak niet gebruikt !!  

Deze reageren best wel vlot en staan lang genoeg op rood. De werking nu nog via een aggregaat.  

Grad wil weten waar de verkeers-telslang gelegen heeft op de Brugweg?  

 

 Jeugd, Jong Geliëerd Mark  Jeanny 
Scholen binnen gemeente Bergen vallen onder nieuwe koepelorganisatie: lijn 83. 

Er wordt gestreefd naar een continu-rooster per 2017. 

   

 Toerisme   Mark   Ruud 

 

 Maaspark   Grad  Ruud     
Mail en nieuwsbrief over de Zuidgeul is rondgestuurd. 

NB Promotiefilmpje van de jachthaven van Martien Valckx op Youtube en FB 

 

 Ouderen   Jan  Ger  
Nieuw bestuur is erg actief. 

       

 Rondvraag 
- Sommige WF mails komen niet bij iedereen aan. De verzendgroep is niet bij iedereen compleet! 

            NB let op bij verzenden mails, dat onze nieuwe leden ook worden geadresseerd!  

- Mart wil graag volgende keer op de agenda: transitie-beleid en participatie. 

- Eliane; na de brainstorm avond, nu plannen concretiseren, mn rondom de ‘’Wellse mert’’ 

(op 22 augustus) evt. met een avond-programma.  

Vraagt naar de mogelijkheid naar vrijwilligersverzekering -> loopt via gemeente.  

 

 

Overzicht diverse vergaderingen:    

April 15:  Coöperatief Café (PTC+ in Hegelsom of OC ’t Schopke in Venray) 

April 20  HAGRO overleg netwerkbijeenkomst; positieve gezondheidszorg, 20 april 17.00 

April 20   VKKL: duurzame dorpen, (Panningen, 20 april, 19.30 uur) 

April 23:  Coöperatief Café (MFC ’t Haeren in Grubbenvorst of De Baank in Leunen) 

Mei 12:   Regulier WF-overleg 

Mei 27:      Inspiratiebijeenkomst. (VKKL, Venray) 


