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Verslag bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden Gemeente Bergen 22-11-2018 
 
Aanwezig zijn:  
Dorpsraad Afferden: Ferdinand Zegers, Rene Aegenendt, Henk Hendriks,  
Dorpsraad Aijen: Dio van der Veen, Anneke Toonen, Nicole van der Horst,  
Dorpsraad Bergen: Wim Remmen  
Siebengewalds forum: Herman Janssen 
Well’s forum: Jan Lanjouw, Ger Koch 
Dorpsraad Wellerlooi: Jan van de Ven, Nicole van der Haghen, Ingrid Bergmans, 
Dorpsraad Nieuw-Bergen: Fiona Cornelissen, Piet ten Haaf(avondvoorzitter), Toos Govers (notulen) 
Gemeente Bergen: Frans Pekema (wethouder), Mark Rijniers (bedrijvencontactfunctionaris) , Anja van 
Horen (medewerker communicatie) 
Vereniging Kleine Kernen Limburg VKKL: Ralf Tangelder, Kevin Relouw  

 
1. Opening.  
De avondvoorzitter  Piet ten Haaf heet iedereen van harte welkom. De voorgestelde agenda wordt 
goedgekeurd.  
Toegevoegd wordt:   
‘glasvezel’ komt aan de orde bij agendapunt energielandschap.  
‘ subsidies dorpsraden’  komt bij punt 1 aan de orde  
 Verslag wordt goedgekeurd, complimenten voor de notulist.  
 
2. Communicatie. 

Op 22 november hebben we met elkaar gesproken de wijze en mate van de communicatie tussen de 
Dorpsraden enerzijds en haar partners anderzijds. In dit geval gaat het om de gemeente als partner. De 
participatieladder was door alle partijen ingevuld en ligt nu ook op tafel. Dit geeft aan hoe iedereen 
erin steekt zowel de huidige rol als de gewenste.  
In de ladder geeft de gemeente aan dat zij de Dorpsraden raadplegen. Niet iedereen herkent zich 
hierin. Waar wil de gemeente naar toe? Mark we willen naar coproduceren, zo heeft Lia dat ingevuld.   
Wat is de visie van de gemeente op participatie? Het huidige college, Lia Roefs heeft de Dorpsraden in 
haar portefeuille. Uit het traject wat nu is ingezet met VKKL volgt dat er een visie ontwikkeld gaat 
worden door de gemeente. Om te kunnen participeren en samenwerken is er duidelijkheid over 
communicatie en rollen nodig. Uiteraard kan iedere dorpsraad daar ook eigen wensen en ideeën over 
hebben.  
WellsForum wacht nog steeds op een antwoord van de gemeente. We worden op veel onderwerpen 
niet  geïnformeerd worden en voelen ons niet altijd serieus genomen. Dit geeft nog geen vertrouwen.   
Ook lopende en actuele  voorbeelden (subsidie voor DR, Afferden, brief aan college dec. 2017) komen 
ter tafel, maar worden hier nu niet verder besproken.  
Wethouder geeft aan dat de Gemeenteraad de begroting ongewijzigd vastgesteld, inclusief de 
subsidie  voor de dorpsraden.    
We wachten tijdspad en terugkoppeling van traject met VVKL af. 
 
De nieuwe contactpersoon vanuit de gemeente is: Wim Strolenberg. Hij gaat contact leggen met alle 
Dorpsraden.   
 
3. VKKL 

Er is bij VKKL geld beschikbaar voor een onderzoek” de rol van Dorpsraden/wijkraden” In Bergen is  een 
planning van 8 gesprekken met Dorpsraden en gemeente. Uitkomst diverse verwachtingen over en 
weer, bevindingen.  Adhv dit verslag wordt het vervolg bepaald. Er zijn eerdere ervaringen in andere 
gemeenten. Een van de leerpunten is dat ook als gezichten veranderen er toch iets doorgezet moet 
worden, zorg voor continuïteit.  VKKL doet verslaglegging, adviseren en zijn onafhankelijk.     
Aandachtspunt is: Hoe houden we vast wat we straks gaan afspreken?  Hoe kan dat geborgd worden?  

 
4. Energielandschap.  

Nu niet veel  nieuws. Er is een uitnodiging gestuurd aan alle dorpsraden over Postcoderoos en energie 
Afferden.  

	

 
Dorpsraad Nieuw Bergen 
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Frans Pekema: er is al langer gevraagd naar snel –internet.  Glasvezelbuitenaf heeft convenant 
gesloten met een groot aantal gemeenten om de buitengebieden te ontsluiten.  Gemeente heeft 
gezegd dat ze dit willen ondersteunen, heeft convenant getekend; 30 percelen blijken redelijk 
onbereikbaar, en gemeente denkt na over een ‘oplossing’ voor deze . Alle mensen zijn 
aangeschreven. Inmiddels heeft een andere marktpartij zich aangediend, zij doen en binnen- en 
buitengebied. En vinden dan 30% genoeg.  
Ger pleit ervoor dat iedere Dorpsraad ambassadeurs enthousiasmeert. 29 nov is er een avond met 
Glasvezelbuitenaf.  Komt allen en probeer buitengebied zo ver te krijgen dat  ze meedoen.   
 
5. Economische Visie  

Pekema: Gemeenteraad wil een  LT-visie van Bergen. Bureau Seinpost werkt iov gemeenten en zijn 
vanavond aanwezig.  Zij geven een  presentatie (zie bijlage) en er wordt gepraat adhv stellingen.  
Pekema: We werken nu aan een economische visie voor Bergen.  Regionaal zijn er meerdere 
gemeenten die hieraan werken en we beogen: Samenwerken waar dan kan.  
Zorgpunt is oa de verbinding oost-west vice-versa.  Noord-zuid is wel wat beter, maar zeker niet 
optimaal. Vestigingsklimaat voor jonge gezinnen en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.  
Vestigingsklimaat voor bedrijven is niet altijd optimaal.  
 
6. Afsluiting 

Aanwezigen zijn tevreden over de 2 gehouden avonden met compliment aan de voorzitter/Dorpsraad 
Bergen.  
Hoe verder?  
Voorgesteld wordt om deze formule voor te zetten: 2 bijeenkomsten gezamenlijke dorpsraden per jaar, 
onder voorzitterschap van Piet ten Haaf, in de Toren van Bergen, gedeelde kosten.  Siebengewald zal 
hierbij niet aanwezig zijn omdat Herman alleen is en geen achterban heeft. Wil wel geïnformeerd 
blijven.   
Verder kunnen er onderwerpsgewijs tussentijds gezamenlijke bijeenkomsten gehouden worden.  
 
Afspraken:  

• Januari 2019 bijeenkomst over Woonvisie ( actie gemeente) 
• Voorjaar 2019 Contactpersoon vanuit gemeente W. Strolenberg maakt afspraak met elke 

dorpsraad.  
• Voorjaar 2019  terugkoppeling traject “Communicatie en samenwerking” VKKL 
• Rondje langs de velden:  iedere bijeenkomst kort elkaar informeren 
• Data voor 2019  vastleggen Dorpsraad Bergen/Piet ten Haaf 

 
 

 


