Notulen
Dorpsraad Wellerlooi, 14-06-2021

Aanwezig bestuur: Ingrid Bergmans, Nicole v.d. Haghen, Willem Fleuren, Gaby Maarse, Jan v.d.
Ven, Eric Janssen, Stefan Fleuren en Annemarie de Mulder.
Namens de gemeente Bergen: Wim Strolenberg
Toehoorders: /
Afgemeld: /
Niet aanwezig: /

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans:
2. Bespreken aanvragen leefbaarheidsbudget 2021:
€3500,- gemeentelijke subsidie is dit jaar te verdelen over de aanvragen van het leefbaarheidsbudget 2021.
Wie:
Waarvoor:
Aanvraag bedrag: Opmerking:
Sinterklaas Comité

Nieuwe baard Sint,
3 pietenpruiken

€ 320,00

/

Muziekvereniging
Fanfare Nooitgedacht

3 x Lenovo Tab P11
3 x universele lessenaar standaard voor
tablet
Software (o.a. mirror
sharing en music editor).

€1.000,00

Totale investering van
€1100,00

Jeu de Boulles
Wellerlooi

Bladharken, bladblazer, egalisatiegereedschap, rugspuit, scoreborden, aanvulling/vervanging
speelmateriaal.

€250,00

/

C.V de Kuluut

Nieuwe mantels prinsentrio

€500,00

Totale investering van

1

€1.000,00
Archief de Loi

Archief materialen

Werkgroep
WP/Wellerlooi.info

Eerste aanzet nieuw
€1500,00
plan (nieuwe huisstijl +
totale aanpak)
Start up nieuwe website. Start up verzamelen (sociale) content

Stemmen bestuur:
Wie:

€650,00

Totale kosten € 672,25
uit de catalogus van Fa.
M. Cuypers te Venray.

Offertes volgen
Totale financiën met
bestuur WP overleggen.

Stemmen
voor:

Stemmen
tegen:

Sinterklaas Comité

8

0

Muziekvereniging
Fanfare Nooitgedacht

8

0

Jeu de Boulles
Wellerlooi

8

0

C.V. de Kuluut

8

0

Archief de Loi

8

0

Mogen meedoen voor €400,00

Werkgroep WP/Wellerlooi.info

8

0

Mag mee voor €1.000,00

-

Opmerking:

Bladblazer staat in de kerk.
Rugspuit van Green team.
Bladharken- koord-scoreborden voor
dit budget. Eerst onderbouwen wat
de kosten zijn. Eric kijkt evt. mee voor
een egalisatiegereedschap.

Het kerkbestuur heeft ook een aanvraag voor het leefbaarheidsbudget ingediend, voor de
verzekering van de kerk en het legen van de container. Deze is niet meegenomen, omdat het
niet aan de voorwaarden voldoet. Ingrid, Jan en Nicole gaan met enkele leden van het kerkbestuur samenzitten, om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de kerk in Wellerlooi nu en in
de toekomst.
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-

-

Scouting Wellerlooi heeft vorig jaar geld ontvangen voor een luifel voor een bepaalde groep
van de scouting. Deze groep moet mogelijk stoppen door gebrek aan vrijwilligers. Andere
groepen bij de scouting gaan geen gebruik maken van deze luifel. Daarom is er door het bestuur van de scouting besloten, dat de luifel niet zal worden aangeschaft en het geld voor de
luifel wordt terug gestort.
De Catharinaschool heeft laten weten dat de schaduwdoek voor de zandbank is besteld en
wordt eind juni 2021 boven de zandbak geplaatst.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering:
Hierbij zijn de notulen van bestuursvergadering van 15-03-2021 vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur:
- Angèle Hermans heeft wegens drukte besloten haar deelname aan het bestuur van de
Dorpsraad te beëindigen. We hebben haar namens het bestuur met een bloemetje bedankt voor haar deelname en inzet.
- We hebben deelgenomen aan de digitale bijeenkomst Programma Vrijetijdseconomie
gemeente Bergen. Er worden jaarlijks 357.000 overnachtingen per jaar in de Gemeente
Bergen geboekt. Er is gekeken naar de kwaliteit van de accommodaties voor die overnachtingen in de gemeente. Dit was bij 20% van die accommodaties onder de maat. Toeristische ondernemers moeten meer samenwerken, tevens zal de zichtbaarheid van de
gemeente Bergen verbetert moeten worden. Hier komt verder onderzoek naar en er zal
een beleidsplan voor worden opgesteld. Wij van de Dorpsraad Wellerlooi kunnen hier niet
direct iets mee, maar zullen het volgen.
- De wandelvierdaagse gaat dit jaar niet door.
- Vraag vanuit de gemeente Bergen wie er vanuit Dorpsraad Wellerlooi aan wil sluiten bij
de werkgroep Transitievisie Warmte. Het is onduidelijk wat er precies van ons verwacht
wordt, en vraag is of deze “energie-werkgroepen” voor deze Dorpsraad zijn bedoeld.
Hierdoor is er op dit moment geen animo.
5. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp):
- Lintjesregen in Wellerlooi: Noud Steegh, Cris Michiels, Marcel Frederiks. Alle mensen
hebben namens de Dorpsraad een bloemetje ontvangen.
- Er is een praatpaal op school geplaatst vanuit de gemeente. Kinderen moeten daar op een
pedaal pompen en dan vertelt de paal wat de kinderen voor een beweegactiviteit kunnen
doen.
- Koningsdag: er is een erg leuke dag georganiseerd door het oranje comité. Het was een
zeer geslaagde dag voor de kinderen van de basisschool.
- Er is een Geocatch route in Wellerlooi gerealiseerd.
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Iedere zaterdag is er een aardbeien drive in op de Van Ophovenstraat, bij Mark Hagens.
Erwin Theeuwen heeft een tomatenautomaat geplaatst met allerlei soorten tomaten voor
de particuliere verkoop.
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hebben 27 mei jl. de Gemeente Bergen
maar ook landgoed de Hamert bij pannenkoekenhuis Jachthut op de Hamert bezocht.
NL doet is onlangs wel geweest.
De Keuvelkamer gaat wel weer van start.
Er is al een aantal keren op de duo-fiets gefietst. Wil je graag fietsen, meld je dan bij Maurice Bergmans. Kosten voor een middag fietsen is €5,00 en een hele dag €10,00. Voordat
je gaat fietsen, krijg je een kleine cursus voor het gebruik van deze fiets. Let op, je kan
met deze duo-fiets niet over alle fietspaden fietsen, i.v.m. de breedte van de fiets en de
doorgangen op de fietspaden.

6. Belangrijke ingekomen stukken:
- Mantelzorg ondersteuners: nieuwsbrief maart 2021;
- Angèle Hermans: deelname dorpsraad;
- Gemeente Bergen: webinar rookmelders;
- Gemeente Bergen: gemeenteberichten;
- Wim Strolenberg: diverse zaken n.a.v. vergadering 15 mrt;
- Gemeente Bergen: verslag 1e bijeenkomst vrijetijdseconomie Bergen;
- KNHM: jaarbericht 2020;
- Bergen beweegt natuurlijk: wij blijven in beweging;
- VKKL: nieuwsbrief april, mei;
- Gemeente Bergen: Algemene gelegenheid Lintjesregen 2021;
- Gemeente Bergen: inzet straatcoaches in de gemeente Bergen;
- Gemeente Bergen: Onlinebijeenkomst programma vrije tijdseconomie;
- Sint Comité: verzoek leefbaarheidsbudget;
- Dorpsraad Afferden: bebording gemeente Bergen;
- VKKL: Digitale Oppe Koffie – Het opzetten van een energiecoöperatie, hoe pak je het
aan?;
- Recreatie Maasland: In het nieuws;
- Gemeente Bergen: Mantelzorgondersteuning Gemeente Bergen;
- VKKL: Kleine kernen krant juni 2021;
- Dorpsraad Afferden: Energy Battles in de gemeente 7 en 14 juni;
- So Hosted: bevestiging van opzegging;
- Gemeente Bergen/werkgroep: Kermis Wellerlooi;
- Muziekvereniging Fanfare Nooitgedacht: aanvraag leefbaarheidsbudget 2021;
- Jeu de Boulles Wellerlooi: aanvraag leefbaarheidsbudget 2021;
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Gemeente Bergen: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen;
Gemeente Bergen: Aankondiging bijeenkomst Transitievisie Warmte;
Catharinaschool: schaduwdoek;
Gemeente Bergen: Effecten COVID-19 verenigingen, stichtingen en organisaties;
Kerkbestuur: aanvraag leefbaarheidsbudget 2021;
VKKL: uitnodiging ALV 23-06-2021;
Stichting Archief de Loi: aanvraag leefbaarheidsbudget 2021.

7. Vragenlijst WBTR bespreken;
Aan de hand van een checklist hebben we gekeken wat we in het kader van de WBTR aan
moeten passen. Van belang is te realiseren dat ieder bestuurslid verplicht is zijn taken naar
behoren te vervullen. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur (ernstig verwijtbare fouten) kan bij schade ieder bestuurslid aansprakelijk gesteld worden. De gemeente heeft voor
alle vrijwilligers een verzekering die hen verzekert tegen aansprakelijkheid stelling mits er
sprake is van goed bestuur. Verbeterpunten zijn:
- Kasgelden (het meeste loopt via de bank) moet bij inkomsten met minimaal 2 personen
geteld worden en direct gestort worden.
- Periodieke controle betalingen waarborgen: ieder bestuurslid krijgt 2 maanden per jaar
toebedeeld om de kas even te controleren, of in de vergadering een agendapunt maken
van de financiële controle en direct even te kijken naar de status. We kiezen voor de laatste optie. Nicole maakt een overzicht welke bestuursleden, welke vergadering verantwoordelijke zijn voor deze tussentijdse kascontrole. De Jaarlijkse controle door twee leden blijft ook bestaan. Zij moeten jaarlijks het bestuur decharge verlenen op de Algemene
ledenvergadering.
- Ingrid zal een en ander aanpassen in het huishoudelijk reglement en dit de komende ALV
voorleggen aan de leden.
- Zodra we de statuten een keer aan moet passen, zijn we verplicht dit mee te nemen.
8. Kermis Wellerlooi;
- Kermis Wellerlooi gaat in 2021 zoals het er nu naar uitziet door.
- Er is een digitale bijeenkomst geweest met de werkgroep, kermisexploitant Verstappen,
de gemeente Bergen en de horeca Wellerlooi.
- De werkgroep heeft eerst samengezeten met de horeca Wellerlooi.
- Alle partijen waren voorstander van het verleggen van de kermisdagen naar vrijdag t/m
maandag.
- In het contract met de kermisexploitant heeft altijd gestaan dat zij één vermaak-attractie
in Wellerlooi plaatsen, hierbij moet je denken aan de botsauto’s OF de rups. De exploitant
is altijd coulant geweest om ze beide te plaatsen, nu is er (financieel) voor de exploitant
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de rek uit om ze beide te plaatsen. Dhr. Verstappen stelt zelfs we nemen één vermaakattractie naar Wellerlooi of we komen helemaal niet. Echter is hij wel bereid om mee te
denken aan plannen om de kermis in Wellerlooi aantrekkelijker te maken. Maar dit moet
van beide kanten komen: denk hierbij ook aan de horeca aantrekkelijker maken m.b.v.
een tent, het afsluiten van de Catharinastraat het gehele kermisweekend etc.
Er is a.s. woensdag weer een bijeenkomst met alle betrokken partijen.

9. Actielijst:
- Collecteweek: Wim heeft navraag gedaan en de gemeente Bergen speelt geen enkele rol
hierin. Dit ligt bij ieder dorp afzonderlijk. We gaan dit na de zomervakantie verder oppakken.
- Calamiteitenplan Hoogwater: is niet meer aan de Dorpsraad en zal van de actielijst verwijderd worden.
- Algemene ledenvergadering activeren, schuiven we door naar september 2022.
- Werkgroep wellerlooi.info/WP: Er zijn offertes opgevraagd voor het maken van een nieuwe website, het maken van een plan van aanpak voor het een nieuw leven blazen van de
website maar ook in leven houden. Plan nu om de nieuwe website 1 januari 2022 in de
lucht te hebben. Samen met het bestuur van de WP willen we binnenkort (financiële) beslissingen nemen. Als er globaal een plan is zullen de verenigingen uitgenodigd worden
om zo ook meer input van hen te krijgen in de toekomst.
- Wijzigingen huishoudelijk reglement doorvoeren voor ALV in september 2021.
10. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen:
- We hebben het beleidskader participatie en zelfsturing 2021 ontvangen. In mei of juni zou
met de gezamenlijke dorpsraden van de gemeente een overleg over zijn. Dit is mede door
Covid19 nog niet geweest. Wim Strolenberg wil graag per DR hierover in gesprek en aansluitend met de gemeente er komt toch nog het e.e.a. bij kijken. We wachten de uitnodiging van de gemeente hierover af en komen hiervoor in september mogelijk extra bij elkaar.
- Wat kan de gemeente doen aan de negatieve praktijken die de laatste tijd regelmatig in
Wellerlooi plaatsvinden? Alle negatieve publiciteit doet geen goed. Hoe zit het met de veiligheid van de bewoners van Wellerlooi? Inwoners van Wellerlooi durven vaak geen melding te maken van verdachte praktijken omdat het niet veilig voelt. Dorpsraad Wellerlooi
wil hierover een signaal afgeven naar de gemeente en vraagt wat hiermee/hieraan kan
worden gedaan.
- Bermen in de gemeente, maar vooral Wellerlooi moeten hoognodig gemaaid en zelfs gesnoeid worden. We begrijpen dat natuur de ruimte moet hebben maar op kruispunten
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ontstaan gevaarlijke situaties. En maaien van een kleine strook langs de vaak smalle wegen en fietspaden in het buitengebied maakt het fietsen en wandelen er prettiger en het
verkeer een stuk veiliger.
Hoe zit het met de percelen op de Gielenkamp? De infrastructuur op de Gielenkamp
wordt binnenkort in orde gemaakt.

9. Rondvraag:
- Annemarie: hoe zit het met het folder/reclame beleid in Tuindorp (Gemeente Bergen)?
Waarom worden er op de Tuinstraat geen reclamefolder pakketten bezorgd? Hier zijn
gewoonweg geen bezorgers voor.
- Een journalist van Horst aan de Maas heeft Ingrid benaderd over onze visie tot Walkro.
Vooral Blitterswijk wil hierover in gesprek, omdat zij hiervan veel overlast ervaren (problemen rondom Walkro hebben o.a. te maken met stank, vrachtverkeer en uitbereidingsmogelijkheden). Hoe staan wij hierin? We wachten een uitnodiging van de Blitterswijkse aktiegroep af.

10. Sluiten vergadering.
Sluiting 22:57 uur.

Met vriendelijke groet,
Annemarie de Mulder
Secretariaat
Dorpsraad Wellerlooi
secretariaat@dorpsraadwellerlooi.nl
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