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Susteren, 10 februari 2022 
 

Notulen vergadering 5 januari 2022 
 
Notulen van de openbare vergadering van de Dorpsraad (DR) Susteren, online gehouden op woensdag 5 januari 2022. 
 

Aanwezig. (Zie bijlage 1) 
Van het bestuur:  Armand Gielen, John Schulpen, Harry Bocken, Maria Gijzels en Ton Ory. 
Ondersteunende leden: Jac v.d. Winkel, Pierre Wagemans, Ton Jacobs en Frank Schmeitz. 
 
Afwezig.  
Van het bestuur: André Gerhards, Mariette Kuijpers en Peter Feijen. 
Ondersteunende leden: Jos Vaasen, Clarence Pielaat, Marcel Boreas, Jo Franken, Marlies Koks en Jan Cremers. 
 

1. Opening en vaststellen agenda. 
John Schulpen opent de TEAMS online-vergadering om 19:35 uur en heet iedereen welkom. Hij deelt zijn Nieuwjaarswensen. 
Ook vraagt hij de frequent deelnemende leden hun brievenbus in de gaten te houden met het oog op een kleine 
Nieuwjaarsattentie. 
 

A. Vaststellen agenda. 
Ton Ory stelt dat twee zaken gaandeweg de vergadering nog aan de orde komen t.w. de “Kunst-o-Maat” en het collectief 
lidmaatschap van de VKKL. 
De toegestuurde agenda wordt vastgesteld en dient als leidraad voor de vergadering. Zie bijlage 2. 
 

2. Notulen voorgaande vergaderingen. 
A. De notulen van 1 december 2021, versie V0, worden geaccordeerd en door Ton geparafeerd. 
 

3. Ingekomen en verzonden post/e-mails. 
A. Overzichtslijst poststukken 1 dec. 2021 t/m 2  jan. 2022. 
Het correspondentieoverzicht (zie bijlage 3) is toegestuurd. Ton neemt het overzicht door en stipt hier en daar kort een 
onderwerp extra aan, zoals het thema “Kunst-o-Maat” (item 9) waarbij dit handelt om de verkoop van kleine kunstitems 
via een voormalige sigarettenautomaat, zoals ingezet in Eijsden. Maria neemt na de vakantie dit thema op met de 
Klankbordgroep Cultuur om te bezien of er in E-S iets soortgelijks te verwezenlijken valt. 
Bij item 16 geeft Pierre Wagemans aan dat er een voorstel voor het collectief lidmaatschap van de VKKL door wethouder 
Marian Bruijsten is voorbereid voor accordering door het college van B & W. 
Ton geeft aan dat item 17 weggestreept kan worden om dat een dubbele samentrekking is van items 16 & 18. 
Item 34 is extra toegevoegd op verzoek van Jos Vaasen omdat dit in een eerdere publicatie werd gemist. 
De rest van de items betreft zaken die sowieso als agendapunt de revue passeren. 
 

4.  Financiën. 
A. Financieel overzicht t/m 5 jan. 2022. 
Er zijn slechts 3 mutaties geweest. Tweemaal de kosten voor de bankrekening ad € 9,95 en de contributie voor het 
lidmaatschap van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ad € 25,-. Batig saldo per 5 jan.:  € 1.222,07. 
 

B. Toekenning subsidie 2022. 
Op 15 december 2021 ontvingen we per post de toekenning van de jaarsubsidie voor Kerncontactgroepen ad € 750,-  
Deze wordt uiterlijk 1 februari overgemaakt. 
 

C. Instellen kascontrolecommissie 2021. 
Op het verzoek van John melden zich Frank Schmeitz en Armand Gielen voor deze commissie. De uitvoering ervan vindt 
plaats op een neutrale locatie zodra de Corona-maatregelen dit toelaten. (Actiepunt) 

 

5. Werkgroep Verkeer. 
A. Verbreding A2, Buurtenplatform A2VK: 

1) Feedback overleg 14 dec. 2021. 
Pierre Wagemans doet verslag met verwijzing naar de reflectie van dit overleg die aan iedereen is toegestuurd. Bij dit overleg ging 
het met name over het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) waarin de kaders worden aangegeven waarbinnen uitvoering dient 
te geschieden. Door Pierre is voorgesteld om de grote ontsierende reclamemasten langs de A2 te ruimen. Rijkswaterstaat (RWS) 
is het daarmee eens, echter deze staan op gemeentegrond die daarvoor verantwoordelijk zijn en inkomsten daaruit halen.  
Daarnaast maakte hij RWS erop attent dat er mogelijk planschaderegelingen nodig zijn, zoals bv. voor de Poolmolen bij Holtum, 
vanwege de impact op maalactiviteiten gedurende de verlegging van de Geleenbeek. Tot slot gaf hij aan dat de motie van geen 
bezwaar van RWS tegen het voortzetten van het voorzitterschap door dhr. Vrehen nog wel even op zich kan laten wachten. 
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Jac informeerde naar plaatsing van zonnepanelen langs de A2 en het inzetten van een schoepenrad in de Geleenbeek voor de 
opwekking van energie. Pierre gaf aan dat RWS geen zonnepanelen langs de A2 plaatst, na een try-out eerder langs een andere 
snelweg. V.w.b. het schoepenrad kan gesteld worden dat dit van invloed is op de doorstroming van de Geleenbeek en daarmee 
een impact op de capaciteit van de Poolmolen heeft, die o.b.v. van (eeuwen)oude rechten hier bezwaar tegen maakt. 
 

2) Opschorten handtekening onder contract RWS; 
Die handtekening wordt z.s.m. na de installatie van het nieuwe kabinet en zijn ministers verwacht. Er wordt geen impact verwacht 
op de voortgang van de uitvoering van de verbreding. 
 

3) Voortgang; 
Op 5 april is de volgende plenaire bijeenkomst gepland waarbij de stand van zaken over de aanbesteding besproken wordt. 

 

B. Gebiedsontwikkeling VDL-Nedcar. 
1) Navraag natuurcompensatiekaart rond VDL; 
Ton heeft bij DirkJan van der Hoven (GSW) deze kaart nagevraagd en een link er naartoe ontvangen. Daarop staan alle 
compensaties voor VDL, A2 en Landgoed Swentibold (Platteland in Ontwikkeling (PIO)) vermeld. Er was om gevraagd als gevolg 
van het gevoel van dubbele compensatietellingen van A2 en VDL. Dit bleek niet het geval. 
 

2) Ontwikkelingen rond het Sterrebos, Manege Katsbek, Rivian en Canoo. 
Vandaag verscheen er in de Limburger een artikel over de bedenkelijke rol die de provincie speelt in het overleg tussen VDL en de 
Groene Sporenwolf (GSW) (Nieuwstadt) over de compensatie voor de impact op het Sterrebos. De laatste heeft een aantal wensen 
daarvoor op tafel gelegd, waaronder niet het kappen maar het verplaatsen van het bos richting de Katsbek. Pierre heeft moeite 
met de druk die de provincie uitoefent op de GSW.  
Armand geeft aan dat VDL intussen een dik dossier met tegemoetkomingen aan de GSW heeft opgebouwd en daarmee sterk staat 
bij de Raad van State (RvS). Maar tegelijkertijd dat de voorzieningenrechter meer belang hechtte aan het bos en de dieren ter 
plekke boven dat van de 4200 medewerkers. Niet te vergeten valt dat voor elke VDL-medewerker er indirect een aantal 
werknemers bij toeleveringsbedrijven in de regio gerekend moeten worden, zodat het niet slechts om 4200 personen gaat, maar 
totaal  (vermenigvuldigingsfactor 3) om 12.600 personen/banen! Harry Bocken wil, net als de GSW e.a., voorkomen dat het 
Sterrebos gekapt alvorens duidelijk wordt dat VDL uitbreiding noodzakelijk is. Jac vd Winkel gaat er vanuit dat compensatie tot de 
normale regelingen behoort. Pierre en Ton geven aan dat er een kaart bestaat waarop alle compensaties zijn weergegeven, 
inclusief die vervielen vanwege het schrappen van de spooraansluiting (S-variant). 

 

C. Feedback overleg wethouders 6 dec. 2021. 
Over dit overleg is een korte reflectie door John en Ton gepubliceerd. Tijdens het overleg kwam de Raadsinformatiebrief 
(RIB) naar boven n.a.v. de z.g. “Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek (WM)”, waarin de diverse N276 aanpassingen 
voor ons van belang zijn, zoals de oversteek t.h.v. de Pissummerweg, het dubbelzijdig fietspad tussen Echt en Sittard als 
ook de oversteek Holtummerweg. Ton heeft een leeswijzer opgesteld waarmee eenvoudig naar interessante paragrafen 
gesprongen kan worden i.p.v. het hele document doorspitten. Frank Schmeitz plaatst een kanttekening over het 
verlichtingsstandpunt voor de Pissummerweg omdat daarin verwezen wordt naar de Bosstraat. Ton geeft aan dat dit 
klopt omdat het over de verlichting gaat voor het complete fietspad Pissummerweg-Parallelweg tot aan de aansluiting 
met de Bosstraat aan de zuidkant van de Heide. Het document wordt nog steeds doorgenomen en eventuele vragen en 
opmerkingen kunnen aan de secretaris gericht worden, die ze zal delen met de heren Pletting en Ruijten. (Actiepunt) 
 

D. Aanpassing kruisingen. 
1) Plaatsen winkelwagens op het Willibrordusplein; 
Op 15 dec. jl. heeft er een schouw plaats gehad waarbij is overeengekomen dat de winkelwagentjes op het Willibrordusplein 
geplaatst worden naast de invalidenparkeerplaats en het parkeervak erachter en wel zodanig dat het uitrijden van de wagentjes 
richting het Kruidvat gebeurt.  
 

2) Slippen op oranje kruispuntvlakken; 
Dit is aangekaart op het wethouders overleg van 6 dec. Dhr. Pletting neemt contact met dhr. van Zon (schoenmaker Feurthstraat) 
en meldt zich na afloop bij de DR. 
 

3) Voetgangersoversteek overgang Stationsstraat; 
Deze oversteek wordt meegenomen in de planologie voor het zonnepark op het voormalig rangeerterrein en de aanleg van de 
groenstrook daar. Het probleem werd aangekaart door mevr. Emmy Geelen. 
 

4) Reactie snelheid Heidestraat; 
Recente metingen hebben uitgewezen dat men zich op de Heidestraat over het algemeen aan de 50 Km/u houdt, een enkele 
uitzondering daargelaten. Bij de gemeente is niet de urgentie aanpassingen te overwegen anders dan het plaatsen van een smiley. 
Pierre geeft aan dat er een soortgelijke situatie leeft op de Tiendschuur en ziet graag daar een smiley geplaatst. Dit zal met dhr. 
Pletting worden opgenomen. Jac informeert naar de inschakeling van handhaving, maar dat blijft in heel Nederland een heikel 
thema, maar kan eveneens worden meegenomen. Maar bij een gering percentage overtreders lijkt handhaving vergeefse moeite. 
 

5) Plannen schouw Salvatorplein; 
Ook dit item zal bij contact met dhr. Pletting nagevraagd worden. Armand verbindt dit graag met een schouw op het 
Willibrordusplein om te bezien wat daar nog aan extra maatregelen te bedenken zijn om “vergissingen” in de rijrichtingen te 

voorkomen. Wordt eveneens meegenomen. (Actiepunt) 
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6) Voortgang kruispuntmarkeringen. 
Uit de laatste reactie van Dhr. Verhaegh bleek dat het aanbrengen van kruispuntmarkeringen bij het Medisch Centrum, het 
Wigibaldplein (Plus) en de Pastoor Thijssenstraat wordt verschoven naar het voorjaar 2022. We zullen dhr. Pletting naar een 

mogelijke planning vragen. (Actiepunt) 
 

6. Energietransitie & Duurzaamheid. 
A. Voortgang aardgasvrij maken wijken; 
De keus voor het aardgasvrij maken is gevallen op de Christinawijk in Nieuwstadt, terwijl men “voor eigen gemeentelijke 
rekening” ook de andere twee wijken, In de Mehre en de kern Maria Hoop wil meenemen in die poging. Voor de 
Christinawijk zal overheidssubsidie worden aangevraagd, met de hoop dat die wordt gehonoreerd. 
 

B. ALV ESE 23 dec. 2021; 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Echt-Susteren Energie (ESE) coöperatie werd op 23 dec. gehouden via een 
TEAMS online verbinding. Jac geeft een korte impressie, waarbij hij stelt dat het een behoorlijk eenzijdig verhaal was 
omdat niet alle vragen werden beantwoord en stemming per e-mail plaats had. Brochures voor de diverse zonneparken 
zijn in voorbereiding en de inschrijving voor 2 zonneparken is geopend. Bevreemdend is nog steeds dat het beheer van 
het omgevingsfonds in handen komt van de gemeente i.p.v. de omwonenden en andere betrokkenen. 
 

C. Voortgang zonneparken E-S, zoals inschrijving voor e.d.; 
Pierre geeft aan dat er, zoals het er nu uitziet, o.b.v. bestaande plannen geen behoefte is aan meer zonne- of 
windmolenparken in E-S. Dit met uitzondering van de geplande 5 en die op het rangeerterrein. Ton Jacobs en Ton melden 
dat nieuwe parken sowieso tegen gebrek aan ruimte op het stroomnet aanlopen (artikel DDL 5 jan, 2022). Het 
verdeelstation aan de Holtummerweg wordt nu uitgebreid en de kabel vanaf de locaties in Echt, zoals Action en P3 
Logistics Park, worden hieraan gekoppeld volgens wethouder Meuwissen. 
Pierre meldt dat onderzocht wordt of de energie van het rangeerterrein deels opgeslagen kan worden in batterijen en 
voor de rest aangewend kan worden voor energievoorziening van de wijk In de Mehre.  
 

D. Voortgang. 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.  
 

7. Gemeenschapsvoorziening Susteren. 
A. Voortgang behoefte onderzoek. 

De informatieavond over het behoefteonderzoek is vastgelegd op 12 januari 2022 en is intussen gewijzigd van een fysiek 

overleg in een online-bijeenkomst. Een aantal aanwezigen heeft zich intussen aangemeld. Ton vraagt hen te blijven 

benadrukken dat het een burgerinitiatief betreft en geen gemeentelijk initiatief, terwijl er over de exploitatie door 

verenigingen zelf goed nagedacht moet worden omdat dit vaak een struikelblok vormt. Verder wordt er door de 

aanwezigen aangedrongen op de openstelling van deze toekomstige voorziening voor niet alleen verengingen, maar 

ook als dagelijkse ontmoetingsplek voor individuele inwoners. Het moet een echt buurt-thuis worden. 
 

B. Voortgang. 
Op basis van de resultaten moet worden bepaald welke de volgende stappen in dit traject zijn.  
 

8. Structuurvisie Wonen M-Limburg 2022-2025. 
Tijdens het wethouders overleg van 6 dec. kwam naar voren dat er t.o.v. de voorgaande structuurvisie weinig verandering 
zou zijn. Dit, aldus wethouder Pustjens, waarbij wij onze bedenkingen hebben. De nieuwe structuurvisie is bv. destijds 
alleen voor E-S opgesteld, terwijl er in de tussentijd een voor M-Limburg is samengesteld. Ook zijn er een aantal 
beperkingen voor nieuwbouw in de diverse kernen geschrapt waardoor nieuwbouwlocaties, zoals die van Middelveld-3, 
weer in zicht komen. Dhr. Pustjens stelde zich om onbekende redenen zeer terughoudend op t.a.v. het inzichtelijk maken 
van de nieuwe structuurvisie. Ton heeft in ’t Waekblaad op de gemeentepagina van Maasgouw een link gevonden naar 
deze structuurvisie, die dan in principe gelijk moet zijn aan die van E-S, zoals dhr. Pustjens beweert. 
De link is: www.gemeentemaasgouw.nl/structuurvisie-wonen 
Ton gaat verder op zoek naar de digitale E-S versie en die eventueel opvragen. (Actiepunt)  

 

9. Slibopslag RWZI Susteren. 
A. Ter inzagelegging documenten; 
Deze terinzagelegging was een regelrechte ramp. Op het gemeente huis was niets te vinden, net als bij de provincie of 
het Waterbedrijf (WBL). Slechte zaak, omdat de inzagetermijn gewoon doorloopt. Door inspanningen van Pierre kon een 
groot gedeelte van de documenten achterhaald en aan Harry beschikbaar gesteld worden.  
 

B. Onderzoek Harry Bocken; 
Harry heeft de beschikbare documenten aan een nauwkeurige analyse onderworpen. Daarbij zijn twee conclusies naar 
voren gekomen: 

1) De installatie van de slibopslag is goed dichtgetimmerd; 
2) Het, voor de vergunning benodigde, goed onderbouwde bedrijfsplan is onvindbaar. Dit plan moet op een 

of andere wijze boven tafel gebracht worden. (Actiepunt) 

http://www.gemeentemaasgouw.nl/structuurvisie-wonen
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Als laatste ijzer in de strijd om inzage hebben we nog onze brief aan WBL, waarop we totnogtoe slechts een bevestiging 
van ontvangst ontvangen. Het is niet te hopen dat men de beantwoording zolang uitstelt, totdat de bezwaartermijn 
verlopen is. 
 

C. Voortgang. 
Er gaat nogmaals een herinneringsbrief uit waarin wordt gevraagd naar de termijn van beantwoording, terwijl we gelijk 
inzage vragen in het missende bedrijfsplan. (Actiepunt) 

 

10. Contact met wijkbeheerder ZoWonen. 
De wijkbeheerder, dhr. Dennis Evers, heeft zich intussen per e-mail gemeld. Ton wilde de 1e ontmoeting fysiek organiseren 
bv. na 14 jan. a.s. Maria geeft aan dat de beheerder graag in contact komt met de Dorpsraad i.p.v. door de diverse wijken 
wandelen. Er werd besloten om hem daarom bij de volgende vergadering, fysiek of via TEAMS, met zijn collega, mevr. Nicky 
Annard, uit te nodigen. (Actiepunt) 
Jac informeert of ZoWonen ook investeert in verduurzaming. Maria deelt mee dat zij zorg dragen voor woningisolatie als 
ook zonnepanelen. 
 

11. Reacties op schrijven onderwerpen verkiezingsprogramma’s. 
Op 12 december 2021 zijn de acht, in E-S actieve, politieke partijen aangeschreven over onderwerpen die wij graag in hun 
verkiezingsprogramma’s terug wilden zien. Per 5 jan. 2022 hebben er vijf partijen gereageerd, t.w. Groen Links (GL), Partij 
Nieuw E-S (PNES), Partij van de Arbeid (PvdA), Christen Democratisch Appel (CDA), en Democraten E-S (DES), terwijl er van 
Lijst Samenwerking (LS), Partij voor Volksvrijheid en Democratie (VVD) en de Socialistische Partij (SP) geen reactie kwam. 
De diverse reacties zijn met het bestuur gedeeld. 
Maria deelt mee dat ook de Klankbordgroep Cultuur een soortgelijk schrijven heeft doen uitgaan en van alle een eensluidend 
antwoord heeft ontvangen. Pierre deelt mee dat bij de vorige verkiezingen de VVD zich bij DES had aangesloten. Ze gaan 
niet zelfstandig door en doen deze verkiezingen ook niet mee. Dus een antwoord van hen is niet te verwachten. 
 

12. Mededelingen & Rondvraag. 
A. Mededelingen; 
Er zijn geen extra mededelingen. 
 

B. Rondvraag; 
Harry Bocken:  deelt mee dat hij is benaderd door de gemeente over de wateroverlast op de R. v. Gelderstraat, 
Willibrordusplein, -straat en de Molenlaan. Hij heeft foto’s van juni 2020 aan hem getoond. De gemeente gaat in 2022 
nieuwe berekeningen maken voor de hoogwaterafvoer naar de diverse rioleringen. Tijdens de schouw bleken de 
putdeksels op de Molenlaan vastgeschroefd te zijn ter voorkoming dat ze bij hoogwater omhoog gedrukt worden, terwijl 
de regenwaterafvoer van de huizen op de R. v. Gelderstraat niet aangesloten blijken te zijn op de hemelwaterafvoer in 
de straat, maar op de riolering! 
 

Maria Gijzels:   deelt mee dat zij om een of andere vreemde reden thans meer geluidsoverlast ervaart van de A2 als ook 
van verkeer op de N276 aan de zuidkant van Susteren. Andere aanwezigen beamen dezelfde ervaring. Oorzaak 
onbekend. 
 

Jac vd Winkel:   constateert dat het grof tuinafval in 2022, in tegenstelling tot meermaals gedane verzoeken, wederom in 
april en mei wordt ingezameld, hetgeen midden in het broedseizoen valt waarmee de vogelstand verstoord wordt. Zijn 
voorstel betreft een verschuiving van de inzameling naar maart & april. 
Ook vraagt hij of de gemeente de Harmoniezaal gaat aankopen of huren. Antwoord; het lijkt de intentie van de gemeente 
om de zaal over te nemen (huur of koop?) volgens de Limburger. 
 

13. Sluiting. 
John sluit deze online vergadering om 21:00 uur. Hij bedankt de deelnemers voor hun actieve bijdrage en ziet ze graag terug 
op 9 februari. De volgende vergadering is op woensdag 9 februari 2022 om 19:30 uur.  
De locatie c.q. wijze van vergaderen zal bepaald worden aan de hand van de dan geldende maatregelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 3 
1. Presentielijst vergadering 5 januari 2022; 
2. Agenda 5 januari 2022; 
3. Correspondentieoverzicht 1 dec. 2021 t/m 2 jan. 2022. 
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DORPSRAAD  SUSTEREN 
 

Openbare plenaire vergadering  138 
op woensdag 5 januari 2022, 19:30 uur  

Agenda  

1. Opening.  
Vaststellen agenda. 

 

2. Notulen. 
A. Notulen vergadering 1 december 2021, versie V0   worden vastgesteld;    

   

3. Ingekomen en verzonden post / e-mails.  
A. Overzichtslijst poststukken 1 dec. 2021 t/m 3 jan. 2022. 

1) Info aan jan Cremers collectief lidmaatschap; 
2) Afscheid verkeersdeskundige dhr. Verhaegh. 

 

4. Financiën.  
A. Financieel overzicht t/m 5 januari 2022. 
B. Toekenning subsidie 2022; 
C. Instellen Kascontrolecommissie 2021. 

 

5. Werkgroep Verkeer. 
A. Verbreding A2, Buurtenplatform A2VK: 

1) Feedback overleg 14 dec. 2021; 
2) Opschorten handtekening onder contract RWS 9 dec.; 
3) Voortgang. 

 

B. Gebiedsontwikkeling VDL-Nedcar: 
1) Navraag Natuurcompensatiekaart rond VDL (VDL, A2 en PIO); 
2) Ontwikkelingen rond Sterrebos, Manege Katsbek (Art. 33 vragen), Rivian, Canoo, etc. 
 

C. Feedback overleg wethouders 6 dec 2021; 
 

D. Aanpassing kruisingen e.d.: 
1) Plaatsen winkelwagens op Willibrordusplein schouw; 
2) Slippen op oranje kruispuntvlakken; 
3) Voetgangersoversteek overgang Stationsstraat; 
4) Reactie snelheid Heidestraat; 
5) Plannen schouw Salvatorplein. 

 

6. Energietransitie & Duurzaamheid. 
A. Voortgang aardgasvrij maken wijken; 
B. ALV ESE 23 dec. 2021; 
C. Voortgang zonneparken E-S, zoals inschrijving voor etc.; 
D. Voortgang. 

 

7. Gemeenschapsvoorziening Susteren. 
A. Behoefte onderzoek 12 jan. 2022; 
B. Voortgang. 
 

8. Structuurvisie Wonen M-Limburg 2022-25. 
 

9. Slibopslag RWZI Susteren. 
A. Ter inzagelegging documenten; 
B. Onderzoek Harry Bocken; 
C. Voortgang. 

 

10. Contact met wijkbeheerder ZoWonen. 
 

11. Reacties op schrijven onderwerpen verkiezingsprogramma’s. 
 

12. Mededelingen & Rondvraag.             
 

13. Sluiting.  



BIJLAGE  3 

DORPSRAADSUSTEREN 
CORRESPONDENTIE   vanaf  1 dec. 2021  t/m  2 jan.  2022. 

 

zwart = verstuurd,    rood = ontvangen 

7 

 

 
1. Op 1 december per e-mail ontvangen van de Natuur en Milieufederatie Limburg de Nieuwsbrief van 

november 2021. Deze gedeeld met alle leden. 
 

2. Op 1 december per e-mail bericht ontvangen dat dhr. Benz wil stoppen als ondersteunend lid. Hem 
conform dit verzoek uitgeschreven. 

 
3. Op 2 december per e-mail de goedgekeurde notulen van de DR-vergaderingen van 13 okt., V2, en die van 

3 nov., V1, aan iedereen toegestuurd. 
 

4. Op 2 december per e-mail de concept notulen van de DR-vergadering van 1 dec., V0, aan de deelnemers 
en zij die afzegden ter verificatie toegestuurd. 
 

5. Tussen 2 en 5 december per e-mail meermaals mailverkeer over de slibopslag bij de RWZI aan de 
Baakhoverweg. 

 
6. Op 5 december per e-mail een conceptschrijven aan het Waterschap Limburg ter beoordeling 

rondgestuurd aan de frequente bezoekers van de DR-vergaderingen, alvorens het schrijven uit te sturen 
 

7. Op 5 december per e-mail alle leden op de hoogte gesteld van de datum verschuiving van de DR-
vergadering van 12 jan 2022 naar 5 jan 2022. 

 
8. Op 6 december per e-mail ontvangen van Burgerkracht, Nieuwsbrief #62. Deze doorgestuurd naar Maria, 

Peter en Jan Baar. 
 

9. Op 10 december ontvangen per e-mail van Marcel Boreas een artikel over een Kunst-O-Maat in Eijsden. 
Het artikel gedeeld met vertegenwoordigers van de Klangbordgroep Cultuur. 
 

10. Op 10 december ontvangen per e-mail van de afd. Beheer Openbare Ruimte (BOR), dhr. Pletting, 
antwoorden op vragen die gesteld werden tijdens het bestuurlijk overleg van 6 dec. Op 11 dec. daarop 
gereageerd met de vraag naar een schouw voor het Salvatorplein begin 2022. De mail van beiden gedeeld 
met de leden die frequent de DR-vergaderingen bezoeken. 

 
11. Op 11 december per e-mail het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) verzocht om antwoorden op vragen 

over de slibopslag bij de Riool Water Zuivering Installatie (RWZI) aan de Baakhoverweg. Alle leden ervan 
in kennis gesteld. 

 
12. Op 11 december per e-mail de Groene Sporenwolf secretaris gevraagd naar de Natuurcompensatiekaart 

voor de VDL, A@ en PIO-projecten. De vraag gedeeld met het bestuur. 
 

13. Op 12 december per e-mail ontvangen van Marcel Boreas de link naar het archeologisch rapport en de 
presentatie over het “Klooster van Susteren”. De link gedeeld met alle leden. 

 
14. Op 12 december per e-mail de 8 politieke partijen van E-S ons schrijven over opname van onze 

onderwerpen in hun verkiezingsprogramma. 
 

15. Op 12 december ontvangen van Groen Links E-S een reactie op ons verzoek om programmapunten van 
de DR op te nemen in het verkiezingsprogramma. De reactie doorgestuurd naar het bestuur.
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16. Op 13 december per e-mail Jan Cremers info verschaft over het collectief lidmaatschap van de VKKL, zodat 

hij de wethouder van informatie kan voorzien voor een raadsvoorstel. 
 

17. Op 15 december per e-mail ontvangen van Jos Vaassen de aankondiging van de vergunningsverlening 
door de provincie aan het Waterschapsbedrijf (WBL) voor de aanleg van sleufsilo’s en poeren. Het bericht 
gedeeld met de leden die frequent de DR-vergaderingen bezoeken. 

 
18. Op 15 december per e-mail ontvangen van het Netwerk Platteland het speciale themanummer over 

precisielandbouw. Dit themanummer gedeeld met alle leden. 
 

19. Op 15 december ontvangen van PNES een reactie op ons verzoek om programmapunten van de DR op te 
nemen in het verkiezingsprogramma. De reactie doorgestuurd naar het bestuur. 

 
20. Op 15 december per post ontvangen van de gemeente de subsidietoekenning voor de DR van 2022. De 

brief gedeeld met de bestuursleden. 
 

21. Op 15 december per e-mail een korte reflectie van het A2VK Buurtenplatform-overleg van 14 dec. 
toegestuurd aan alle leden. 

 
22. Op 16 december per e-mail ontvangstbevestiging ontvangen van het WBL op onze brief over de slibopslag. 

De ontvangstbevestiging doorgezet aan de leden die frequent de DR-vergaderingen bezoeken. Intussen is 
Pierre Wagemans naarstig op zoek naar de vergunningsaanvraag die niet op de gemeente beschikbaar 
bleek! 

 
23. Op 16 december ontvangen van de Natuur & Milieufederatie Limburg de reactie op de nieuwe 

regeringsplannen. De reactie toegestuurd aan alle leden. 
 

24. Op 17 december per e-mail ontvangen van het Netwerk Platteland, de dec. 2012 Nieuwsbrief. De 
Nieuwsbrief op 17 dec. doorgezet naar alle leden. 

 
25. Op 17 december per post ontvangen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een bedankje voor het 

lidmaatschap. Het bedankje doorgestuurd aan het bestuur. 
 

26. Op 17 december per e-mail de scheidend verkeersdeskundige, dhr. Verhaegh, bedankt voor zijn kunde en 
advies. Het bericht gedeeld met de leden die frequent de DR-vergaderingen bezoeken. 

 
27. Op 18 december ontvangen van de PvdA de reactie op ons schrijven over het opnemen van DR-doelen in 

de diverse verkiezingsprogramma’s. De reactie gedeeld met de bestuursleden. 
 

28. Op 20 december per e-mail ontvangen de december 2021 Nieuwsbrief van de VKKL. De nieuwsbrief 
gedeeld met alle leden en het bestuur van LES (Wensauto E-S). 

 
29. Op 20 december per e-mail ontvangen van de verkeersdeskundige, dhr. Verhaegh, een bedankje n.a.v. 

van onze dankbetuiging. Het bericht op 21 dec. per e-mail gedeeld met de leden die frequent de DR-
vergaderingen bezoeken. 

 
30. Op 21 december per e-mail ontvangen van Natuur en Milieu de informatie over het convenant voor 

duurzame windparken op zee. De informatie op 22 dec. doorgezet naar alle leden. 
 
 

31. Op 23 december per e-mail ontvangen van Burgerkracht, Nieuwsbrief #63. Deze doorgestuurd naar Maria, 
Peter en Jan Baar. 

 
32. Op 23 december per e-mail ontvangen van Natuur en Milieu de Nieuwjaarswensen en informatie over de 

aanleg van een grote jachthaven aan de Asseltse Plassen. De informatie op 24 dec. doorgezet naar alle 
leden. 
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33. Op 24 december ontvangen per e-mail van Nick Grootjans de wijziging van deelname aan de infoavond 

over de behoefte aan een gemeenschapsvoorziening op woensdag 12 januari 2022 van fysiek naar 
digitaal. Deelnemers moeten zich voor deelname aanmelden. Deze in het kader van de infoverspreiding 
gedeeld met alle leden. 

 
34. Op 27 december per e-mail de concept notulen van de DR-vergadering van 1 dec. 2021, de uitnodiging, 

agenda en de link naar de online vergadering van 5 jan. 2022 aan alle leden verstuurd. 
 

35. Op 27 december per e-mail de leeswijzer voor de Raadsinformatiebrief “Gebiedsverkenning WM” naar 
alle leden verstuurd. 

 
36. Op 29 december per e-mail alle leden op de hoogte gesteld van de artikelen in de Limburger over de 

ontwikkelingen rond de Harmoniezaal als gemeenschapsvoorziening, het compromis over het Sterrebos 
tussen VDL en de Groene Sporenwolf en de overkapping van de Plats in Echt. 

 
37. Op 29 december ontvangen van het CDA E-S een reactie op ons verzoek om programmapunten van de DR 

op te nemen in het verkiezingsprogramma.  
 

38. Op 29 december ontvangen van Pierre Wagemans de speerpunten voor het verkiezingsprogramma van 
DES voor 2022. De reactie doorgestuurd naar het bestuur. 

 
39. Op 2 januari 2022 het correspondentieoverzicht van de DR vanaf 1 dec 2021 verstuurd aan alle leden. 

 


