
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mensen vinden het fijn dat het digitaal is.. 
Veel mensen hebben voorheen niet veel van doen gehad met VKKL en vinden het nu fijn om op deze 
manier met ons kennis te maken en te kijken of VKKL voor hun van waarde kan zijn. 
  
Willy (Hondsbroek/Aldenhof Born) zoekt iemand die expertise heeft met de verbreding van de A2. 
We gaan haar vraag voorleggen aan Ton Ory, een van onze adviseurs. 
  
In Buggenum en Heibloem bestaat nu een groot draagvlak om de school open te houden. 
 
Lemiers heeft geen school meer en dat blijkt een groot gemis te zijn. Als de kerk ook nog dicht gaat, 
is dat een echte aderlating. Hij dankt VKKL voor hun hulp in deze, hij vind dit echt heel fijn. Er is nu 
nog 1 café met zaal, die gaat ook binnen 3 jaar dicht want de eigenaren gaan ermee stoppen. 
Blijkbaar werkt de nieuwsbrief binnen Lemiers goed, 250 van de 800 huishoudens ontvangen die 
nieuwsbrief. 
  
Peel en Maas heeft ook 3 kleine dorpen. Gemeente heeft hun kans gegeven om woningen te 
bouwen. Verenigingen maken samen gebruik van 1 gebouw. Egchel sluit zich ook voor een deel aan 
bij Panningen. School zit nu in/naast Gemeenschapshuis. Probeer jonge ouderen naar een 
seniorenwoning te laten gaan, dan kan de jeugd doorstromen. 
  
Je bent ook afhankelijk van de daadkracht en snelheid van de gemeente. Woning corporatie heeft 
inventarisatie gedaan in Gulpen mbt woningen met achterstallig onderhoud. Er is hier een  
moeizame samenwerking met Gemeente Gulpen-Wittem.  



 

  
Meterik heeft geen bouwgrond meer, huurhuizen blijkt een groot probleem. 
Willen ook inspelen op arbeidsmigranten en huisvesting (thema avond Peel 
en Maas in toekomst?). Meterik is on speaking terms met Gemeente, Horst 
wordt volgebouwd en Meterik pikt hier zijn graantje van mee. 
 
Ton Hendriks van Meterik geeft aan dat volgens hen de gemeente (Horst aan de Maas) niet bezig is 
met woningbouw. Kan VKKL hierin iets betekenen? Antwoord VKKL: omdat dit een lokaal thema is, 
bespreek dit eens in het dorpsradenoverleg van Horst aan de Maas. VKKL kan eventueel hulp bieden 
in het op gang krijgen van dit gesprek.   
  
Vrijwilligers bereiken 
 
Tot corona was het niet zo'n probleem. 4x per jaar meeting en 4x per jaar nieuwsbrief. Afgelopen 
jaar 4 x moeten cancelen. 
Meterik: Werkgroepen krijgen mensen makkelijk bij elkaar, mensen worden actief benaderd, doen 
mee, en misschien gaan hun vrienden ook wel mee doen. De Dorpsraad blijkt voor veel jongeren nog 
een te groot iets te zijn. Maar je moet mensen wel kennen om ze concreet te benaderen. 
  
Simone Kantelberg: zwerfvuil opruimen, je komt mensen tegen, via Social media aandacht aan 
gegeven en met 10 personen zwerfvuil opgeruimd. In die 10 mensen zit misschien iemand die bij de 
Dorpsraad wil. Je zult het takenpakket ook klein moeten houden voor nieuwe mensen. 
Wim Weijs, Lomm heeft diverse werkgroepen, jongeren en ouderen. Wie studeert wat, waar kun je 
deze bij betrekken? Wie het vraagt blijkt ook belangrijk te zijn!!  
Hay Christiaens (st. maaltijdservice) 600 maaltijden voor kwetsbare ouderen, zorg voor een kop en 
een staart met het vrijwilligerswerk. Faciliteer je vrijwilligers goed.  
Ton Boonen, Buggenum heeft inwoners gevraagd wat er de komende 10 jaar zou moeten gebeuren, 
en wie zou daaraan mee willen werken, hier zijn 60 vrijwilligers uit gekomen. Ambitieboek (klappers) 
zijn van deur naar deur gegaan. -> ervaring VKKL? -> Jean Schrijnemakers van Gulpen-Wittem in 
contact brengen met …. 
Huis aan huis keuken tafel gesprekken doen het ook goed! 


