Stichting Dorpsraad Maria Hoop
p/a J.J.G.M. Geelen FA- secretaris
Hertestraat 48
6105 CM Maria Hoop
M: 06 – 43 69 80 05
E: secretaris.dmh@ziggo.nl
KvK Limburg: 12.05.85.67
Notulen bijeenkomst 7-10-2013 inzake “Kwaliteitsimpuls Maria Hoop”
Deze vergadering werd gehouden in Zaal “de Annendaal”, Annendaalderweg 12a te Maria Hoop.
Aanwezig:
Joop van den Berg (JB/voorzitter), Ydo Hoeben (YH/penningmeester), Jos Otten (JO),
Marja van Mourik (MM) en John Geelen (JG/secretaris)

Afgemeld:

Robert Vogten (afdeling Leefomgeving gemeente Echt-Susteren)
Jac Dijcks (wethouder gemeente Echt-Susteren)
Paul Kant (directeur Stichting Ons WCL)
Hanneke Vlaar

1. Opening
JB opent de vergadering om 19:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom geldt voor de heren Robert Vogten, Jac Dijcks en Paul Kant.
2. Kwalitietsimpuls Maria Hoop
Het project “Kwaliteitsimpuls Maria Hoop” bestaat uit deelprojecten van het opgeheven
project Integrale Project Montfort-Maria Hoop.
Het gaat hierbij om de navolgende deelprojecten:
a) Marissen/Kranenbroek:
 Herstel oude landschapsstructuur, historische houtwallencomplexen en
veedreven;
 Aanpak verdroogde vennen/herstel leefgebied amifieën.
b) Schrevenhof/Reigersbroek
 Veiligstellen leefgebieden bedreigde soorten;
 Afrasteren en aanleg faunapassages t.b.v. dassen en amfibieën.
c) Motte Bolleberg
 Behoud en openstelling cultuurhistorisch object;
 Digitale visualisatie d.m.v. app.
d) Natura 2000
 Behoud en versterking (herstel) laanbeplantingen Waldfeuchterbaan en
Annendaalderweg;
 Versterking lijnvormige beplantingen in het buitengebied.
e) Steilrand Echterboschbaan
 Zichtbaar maken steilrand door opschonen en egaliseren bosrand;
 Plaatsen infomratiebord.
f) Dorpsommetje Maria Hoop
 Realiseren van lokale dorpsommetjes.

Notulen 7-10-2013 inzake Kwaliteitsimpuls Maria Hoop

Pagina 1/3

Stichting Dorpsraad Maria Hoop
p/a J.J.G.M. Geelen FA- secretaris
Hertestraat 48
6105 CM Maria Hoop
M: 06 – 43 69 80 05
E: secretaris.dmh@ziggo.nl
KvK Limburg: 12.05.85.67
3. Reden bijeenkomst
De reden van de bijeenkomst is de informatie die in het “Weakblaad” stond over de
voorgenomen “Kwaliteitsimpuls Maria Hoop”.
De leden van de Dorpsraad waren namelijk verrast dat e.e.a. niet gecommuniceerd was met
de Dorpsraad.
JB meent dat dergelijk project door de gemeente in samenhang met de volledige bevolkinig
van Maria Hoop gedragen dient te worden. Ook is hij van mening dat er géén rekening is
gehouden met de Dorpsvisie die reeds in opdracht van de Dorpsraad Maria Hoop is
samengesteld.
Verder vindt JB dat de gemeente Echt-Susteren m.b.t. dit project, wat makkelijker had
moeten communiceren naar de inwoners van Maria Hoop. Wethouder Dijcks is het hiermee
eens.
4. Toelichting door Robert Vogten
Robert Vogten licht het project “Kwaliteitsimpuls Maria Hoop” verder toe. De gemeente
Echt-Susteren en OnsWcl hebben zich samengepakt om dit project goed uit te voeren.
5. Toelichting gemeente Echt-Susteren door wethouder Dijcks
Wethouder Jac Dijcks licht aan de leden vande Dorpsraad toe, waarom juist nu gestart zal
worden met de Kwaliteitsimpuls Maria Hoop:
Dit heeft te maken met het opheffen van het Integrale Project Montfort-Maria Hoop door de
Provincie Limburg. Het nieuwe Rijskbeleid heeft namelijk tot gevolg dat er geen subsidiemogelijkheden meer zijn in het kader van het provinciaal Meerjaren Investeringsprogramma
van de Provincie Limburg.
Desonanks voelde de Provincie Limburg zich mede verantwoordelijk voor de reeds
opgestarte projecten en wilden ze toch dat deze deelprojecten uitgevoerd zouden worden.
Verder deelt wethouder Dijcks mede dat de projecten uiterlijk 31 december 2014 uitgevoerd
dienen te zijn i.v.m. de toegekende subsidie van de Provincie Limburg.
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6. Stichting Ons WCL
Paul Kant licht verder toe, waarom de Stichting Ons WCL bij dit project betrokken is:
 Omdat de provincie Limburg als subsidievoorwaarde eist dat het project
uiterlijk 31 december 2014 is afgerond, voert de Stichting Ons WCL de regie
over de uitvoeringsvoorbereiding en de daadwerkelijke realisatie van de
deelprojecten.
 De Stichting Ons WCL heeft de “Kwaliteitsimpuls Maria Hoop” inhoudelijk
mee vorm gegeven.
 Mede gezien het feit dat Ons WCL volledig op de hoogte is van de specifieke
inhoud van deze deelprojecten, heeft de gemeente Echt-Susteren besloten
om de coödinatie van de utivoering bij de Stichting Ons WCL neer te leggen.
7. Uitwerking/tekenngen project “Kwalitietsimpuls Maria Hoop”
Robert Vogten licht aan de hand van de tekeningen en de verdere uitwerking van het project
het volledige project toe.
8. Rondvraag
JO vraagt nog aan Robert Vogten van de gemeente Echt-Susteren en aan wethouder Jack
Dijcks waarom er niets wordt gedaan aan de paddentrek aan de Annendaalderweg, waarom
dit niet is meegenomen in het plan van de herinrichting hiervan.
Antwoord:
Om dit mee te nemen was het té laat in de planvorming voor de herinrichting van de
Annendaalderweg. Zouden we dit wel meenemen dan zou het té duur worden. Er was geen
geld voor gereserveerd.
9. Sluiting
Aangezien naar aanleiding van de inbreng van de heren Vogten, Dijcks en Kant nu alles
duidelijker is geworden en er verder geen vragen meer zijn sluit JB om 20:03 de bijeenkomst
en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Opgemaakt te:
Samensteller/notulist:

Maria Hoop d.d. 09-10-2013
John Geelen – secretaris.
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