
 

 

Korte notulen Wells Forum, 13 sept, 2016. 
 

 

 

Ingekomen stukken 
 

Bergen Dementievriendelijk. Op 20 sept. een algemeen verhaal (in de Asseldonk, Bergen). 

Daarna in alle onze kerkdorpen een aparte sessie. (voor Well wordt dit: 2 november).  

 

Herinrichting Hoenderstraat: de dorpsraad wordt door de gemeente Bergen goed op de hoogte 

gebracht van de vorderingen.  

 

Het Wandelpad ‘oude kern’: een offerte ontvangen voor het maaien langs de beek.  

 

Buitengewoon Goed Werk (nieuwe aanbieder dagbesteding)verzorgt onderhouds-werkzaamheden 

bij oa parken en plantsoenen.   

Optie voor het eerder besproken ‘groen-structuur-plan’?? 

  

Er is deelgenomen aan een sessie met ROB: Raad voor Openbaar Bestuur.  

Enkele inwoners van de gemeente Bergen en vanuit ‘politiek’ werden hiervoor uitgenodigd.  

 

 

De uitkijktoren 
 

De vergunning wordt aangevraagd. De uiteindelijke uitvoering van de toren is nog niet bepaald. 

Vervolgen met fonds-werving. 

Verder zijn er nog enkele opties om de begroting alsnog sluitend te krijgen. 

  

 

 

 

Vaste agendapunten: 
 Oude Kern:  

Parkeren op ‘vrachtwagen-parkeerplaats’: 

Blijkbaar zijn er bepaalde zaken niet duidelijk gemaakt (gecommuniceerd). Wordt vervolgd. 

Op 19 sept. is er een bespreking over ‘dijkverhoging’ en daarna over de ‘aanleg-steiger’.   

Wandelroute: opnemen in ‘wandel-knopenroute’. Er is contact met gemeente. 

 

 Nieuwe Kern: weinig nieuws.  

het zou een goede zaak zijn, als we een of meerdere personen bereid vinden aan te schuiven 

bij WF. 

Supermarkt: is nog niet van de baan, alhoewel een invulling hiervoor niet eenvoudig blijkt.   

 Woningbouw: er is een spandoek geplaatst mbt woningbouw op Lammerskamp.  

Er is opnieuw overleg geweest met de buurtbewoners.  

  



 Veiligheid / algemeen:  

op 24 oktober een is er een presentatie (MFC de Buun) over inbraak- en brandpreventie. 

Kruispunt Sterrenbos-Elsterendijk: op korte termijn  wordt hier een spiegel geplaatst. 

Contact opnemen met de provincie over mogelijkheden van een rotonde thv N271-

Wezerweg. 

 

 Maaspark / Zuidgeul: geen nieuws. De gaten in de Baend-weg zijn geasfalteerd en 

aldus aangepast voor wandelaars en fietsers. (geen gemotoriseerd verkeer !!!) 

Er zijn plannen en mogelijkheden voor meer wandelpaden in/bij de Zuidgeul. 

 

 Ouderen: mogelijke invulling van dagbesteding in de buurtkamer? 

(binnenkort is er overleg)  

  

 

  


