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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2022

Datum: 15 juni 2022
Locatie: Restaurant ‘Int Brookx’ - Stevensweert.

De dorpsraad was zeer verheugd met de mooie opkomst. Het geeft aan dat we op een grote 
betrokkenheid kunnen en mogen rekenen vanuit onze inwoners.
 

Na het openingswoord door de voorzitter startte de bijeenkomst met twee presentaties vanuit 
onze gemeente om informatie te verstrekken over de mogelijkheden bij “Burenhulp” en het 
“Sociaal Domein”.  

Hierna was het woord aan de dorpsraad.

Eerst volgde er uitleg over “de loteling” waarbij, na Belgisch voorbeeld, een willekeurig adres 
wordt gekozen met het verzoek om voor de periode van 2 jaar deel te nemen aan het bestuur 
van de dorpsraad. We zullen dit experiment na twee jaar evalueren. 
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Hierna gaf de dorpsraad uitleg over de lopende ontwikkelingen.
-  Gemeenschapshuis:
   Na een moeizaam traject heeft de werkgroep/dorpsraad momenteel bij de gemeente een 

verzoek ingediend om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek.
   We zijn in afwachting of deze volgende stap gezet mag worden.    
-  Beeldkwaliteit/ Maasdijk:
   De werkgroep streeft naar eenduidigheid in het straatmeubilair (oude kern).
   Daarnaast zullen ze nogmaals aangeven dat het betreurt wordt dat voor de Maasdijk gekozen 

is om de bomen te laten uitsterven.     
-  Welkomstmap: 
   Onze nieuwe bewoners ontvangen een welkomstmap.
   Deze map is een groot succes, mede dankzij de bereidheid van velen om hierin te willen par-

ticiperen.   
-  Renovatie 2 voetbalvelden: 
   Er hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden.
   Men streeft er naar om te starten met de aanleg van een jeu de boulesbaan en een honden-

speelplaats.
 -  Verkeer:
   Deze werkgroep is momenteel in overleg met de gemeente over de weg langs de Molenplas 

en de verkeerssituatie Annadijk/Roumerweg. 
-  Recreatie en toerisme:
   De archeo-punten zijn in samenspraak met de gemeente gerealiseerd.
   De besprekingen om te komen tot een aanleg van een kanosteiger zullen opnieuw opgepakt 

worden. 

Na de pauze volgde de evaluatie van ons dorpsontwikkelplan (DOP) en ‘doen we nog de juiste 
dingen’. Dit vond plaats onder de bezielende leiding van Ralph Tangelder van de Vereniging 
Kleine Kernen Limburg. Het leverde in de diverse groepen mooie discussies en nieuwe ideeën 
op waar de dorpsraad de aanwezigen erkentelijk voor is.

We mogen terug kijken op een geslaagde algemene vergadering en mogen met z’n allen trots 
zijn op de betrokkenheid van onze inwoners.

Namens de dorpsraad
Jan Mueters
voorzitter


