
Dorpsraad Welberg 
Vergadering Gemeenschapshuis de Vaert 19:30 uur 

Datum en aanvang: Maandag 7-3-2016 
Notulist: Brigitte 
Aanwezig: Corné, Edwin ,Bart  
Gasten  : Pauline, Maud Mouwen en Steve Duzanson 
Afwezig :  
 

Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1. Opening Door Edwin   
2. Notulen vorige 

vergadering. 
                                       
 

goedgekeurd  

3. Post / mail  
 

Vkk gegevens doorsturen  
4-2 mail verslag recreatiekansen 
4-2 gemeente meedenken site gemeente 
10-2 mail kernwethouder sluit 7 april aan 
15-2 overleg stella maris 16 maart 19.30 uur 
18-2 vergadering vkk in molenschot 
22-2 23 maart of 18 april 
26-2 bart quickscan 
Persberichten van de gemeente 
Raadsmededeling 20+20a+ 30 +01 
 

 
 
 
 
 
Stella Maris dubbele mail . Bij gemeente aangegeven dat wij 
op 18 april om 19.30 aan kunnen sluiten. Wachten op 
bevestiging. 

Brigitte 
 
 
 
 
 
Edwin! 

4. Dorpsplan 
 
 
 
 

 Kerk verkocht  Bart heeft contact gehad met van Trier. Geen plannen. 
Gesprek gemeente geweest geen buurtcentrum in kerk 
commerciële ontwikkelingen welkom. 24 mrt gesprek met 
Martin Meulblok, Cor v Geel, Marjolein Beens. 
 
9 maart is er een Gebruikersbijeenkomst georganiseerd door 
bestuur Vaert (Dasja / Ilja) 
 

 
 
 
 
 
Corné /Edwin 

 5. Maud Mouwen 
 

19.30 uur Maud stelt zichzelf voor en legt uit dat ze er is voor de 
kwetsbare burgers. Adviserende rol .Preventie om mensen zo 
lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Haar werkgebied is 
Welberg/ Kruisland. Spreekuur op ma-wo-vrij van 11to 13 uur 
op de vraagwijzer. 
Acties,  
-Poster kruisvereniging opgehangen in de vaert,  hangen nu bij 
bv dokter Maud gaat bekijken of ze op plaatsen gehangen 
kunnen worden waar veel gezonde mensen komen 
- afspraken gemaakt met Jenny spreekuur  Maud in de vaert,  
- verwijzing naar wijkzuster/ kruisvereniging  via site DR 

 
 
 
 
 
 
Maud 
 
 
 
Brigitte 



-Maud schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief DR 
-spreekuur vermelden in stbergse courant en op site DR 
 

Maud 

6. Buurtzorg 20.00 uur Steve Duzanson , Presentatie 
buurzorg in samenwerking met enexisi 

Na de presentatie van Buurkracht. Heeft Steve de “zegen” en 
gaat hij ons verdere informatie toesturen. Dit initiatief kunnen 
we vermelden in de nieuwsbrief. Wervingsbrief wordt naar Bart 
gestuurd. Ander initiatief is energieambassadeur, dit is Johan 
Bosters 

iedereen 

7.Enquête 
 

 De enquete gaat na 9 maart uit woensdag op de gebruikers 
avond kortsluiten met Dasja daarna gaat hij uit.  
 

Edwin en Dasja 

 8. Opschoondag 19 mrt 9-12 uur Pauline gaat coordineren dit jaar nog samen met Corné 
Posters en Banners hangen 
Materialen zijn besteld 
Catering niet door Mevr de Boer Corne doet de boodschappen 
De route wordt in Word gezet en door Pauline naar Brigitte 
gestuurd. Pauline nodigd de mensen van Stella Maris ook uit. 
Pr wordt door Pauline verzorgt. 
Vraag voor gemeente vuilnisbakken bij begin vh bos. 
(Ommetje) 

Pauline/Corné 
 
 
 
 
 
 
Bart 

8.Site  Contact opnemen met Jack en hem vulling geven voor de site Brigitte 

9. gemeente 
QuickScan openbaar 
groen  
 

7 maart Mail 26-2 
Na drie keer mailen geen antwoord we 
wachten af  

 2e helft van dit jaar een terugkoppeling 
 
Past Ermenstraat opleuken met openbaar groen/ financiën van 
de dorpsraad Nationale boomplantdag benutten? 

Bart en Edwin 

10. Kennismaking 
Burgemeester  

 
Vandaag  
 

Corné en Brigitte Zijn naar het gemeentehuis geweest. Alle 
dorpsraden waren aanwezig behalve de heen. De Prezi 
presentatie kon niet gegeven worden dus werd het de 
PowerPoint.  
Afspraak is gemaakt om jaarlijks een ontmoeting te beleggen 
met alle Dr en de burgemeester. Dit voor uitwisseling van 
werkwijzen. John vh Hof verstuurd hiervoor uitnodiging. 

 
 
 
 
 

 
11 Rondvraag  
12 volgend overleg 

 
Speurtocht rekening niet ontvangen verder 
Opening Ommetje 
 
 

 
 Corné vraagt om de rekening. Bart geeft dit door. 
Wanneer? School bij betrekken 

 
Bart 
 
 

    



   
 
 

  
 

 

    
 
Volgende vergaderingen: 
 
 
Maandag  
 
4-4-2016 
2-5-2016 
6-6-2016 
4-7-2016 vakantie 
1-8-2016 vakantie 
5-9-2016 
3-10-2016 
7-11-2016 
12-12-2016 
9-1-2017 
 
 


