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 vergadering 09-09-2013
Deze vergadering werd gehouden bij onze voorzitter Joop van den Berg, Waldfeuchterbaan 27 te
Maria Hoop.
Aanwezig:
Joop van den Berg (JB/voorzitter), Ydo Hoeben (YH/penningmeester), Jos Otten (JO),
Marja van Mourik (MM) , Hanneke Vlaar (HV) en John Geelen (JG/secretaris)
Huub Heijman (HH/namens Gemeente Echt-Susteren)
Afgemeld:
Ellen Kersten (namens Menswel)

1. Opening
JB opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Opzegging lidmaatschap Dorpsraad
Middels een mail vóor de vergadering heeft Pascal Frencken de leden van de Dorpsraad
medegedeeld, dat hij, gezien zijn drukke werkzaamheden, heeft besloten om te stoppen met
de Dorpsraad. Wij betreuren dit allen, maar wij kunnen ons wel vinden in de beslissing van
Pascal en wij wensen hem dan ook veel succes toe met zijn carrière.
JB heeft Pascal Frencken reeds bedankt voor zijn werk en inzet voor de Dorpsraad. Pascal
heeft wel te kennen gegeven dat de dorpswebsite willen te blijven ondhouden. Dit
waarderen we zeer.
3. Kunstproject “Sjarabang”
Zondag 8-9-2013 is gelijktijdig met de Kernenomloop het project “Sjarabang” van start
gegaan. Ook binnen Maria Hoop hebben inwoners dit initiatief opgepakt . Bij Café ’t Centrum
hebben deze bewoners een replica gemaakt van Motte “de Bolleberg”. Deze ziet er
schitterend uit.
IH vindt ook dat het geld van de gemeente voor dit project goed besteed is. Hiermee zijn wij
het allen eens.
Verder moeten we MM danken die voor dit kunstproject een drijvende factor was.
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4. Bijeenkomst 30 september voor 55+
Zoals in de vorige vergadering besproken is, zal er op maandag 30 september a.s. een
bijeenkomst plaatsvinden voor de inwoners van Maria Hoop, die 55+ zijn. De brieven naar
deze doelgroep zullen komende weken verstuurd worden door de gemeente Echt-Susteren.
De algemene vraag, net zoals in de vorige vergadering, is en blijft waarom, we niet ook de
jongere inwoners binnen ons dorp uitnodigen.
 Volgens HH hebben de 55+ echter het meeste belang bij deze activiteit. Hierdoor
onstaan wellicht ook meerdere activiteiten voor de jongere inwoners van ons dorp.
Zoals in de vorige vergadering is gezegd zal één van de sprekers Rinus Janssen van de VKKL
zijn. HH zegt dat Rinus Janssen deze avond NIET alleen over de zorg zal spreken, maar ook
over zelfsturing:
 Wat zal er in de toekomst gebeuren?
 Wat kunnen/zullen wij mogelijk maken?
 Welke bijdrage kunnen wij zelf aan de zorg leveren?
 De mensen moeten zelf de touwtjes in handen krijgen, de gemeente moet alleen
faciliteren.
Zelfsturing moet er zijn. Alles speelt zich af in het sociale domein. Misschien moet er een
dorpsreferendum komen hierover.
Volgens JB is de school en de kinderen van Maria Hoop de sleutel naar een goede toekomst
binnen Maria Hoop!
JB vraagt nog aan HH of er niet andere mensen uitgenodigd kunnen worden op deze avond,
die reeds e.e.a. hebben meegemaakt.
 MM vind het een goed idee om mensen uit Maria Hoop hierover te laten nadenken c.q.
meedenken.
 Volgens HH zullen er na het gesprek van Rinus Janssen mensen binnen Maria Hoop
geactiveerd worden die willen meedenken.
 MM vraagt zich af of dit niet iets is voor de Dorpsraad?
 HH wil n.a.v. deze vraag graag nauw betrokken blijven bij het opzetten van de
Dorpsraad Maria Hoop nieuwe stijl.
 Ook zegt HH dat het wellicht een vreemde avond zal worden, omdat de aanwezige
mensen niet weten wat er op hun afkomt. HH hoopt dat het een interactieve avond
wordt!!
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YH maakt nog wel de opmerking dat hij zich afvraagt wat de mensen in Maria Hoop
belangrijk vinden om oud te worden in Maria Hoop.
 De Dorpsraad moet echter terughouden reageren m.b.t. dit onderwerp.
MM vraag tenslotte wat het vervolgtraject van deze avond zal zijn.
 HH antwoord dat er een evaluatie-avond zal komen binnen de Dorpsraad om te kijken of
de door ons georganiseerde avond succesvol is verlopen.
 Even eens zullen de wensen en behoeften van de aanwezigen geventileerd dienen te
worden.
ALGEHELE DOEL VAN DE AVOND
Het algehele doel is eigenlijk:
 de mensen van Maria Hoop aan het denken te zetten!! Het succes van deze avond zal
dan ook afhankelijk zijn van de opkomt én van het resultaat: WAT WILLEN DE MENSEN
ZELF DOEN?
 Zonder gemeenschap kun je in een kleine kern niet overleven!
 Realiseren van zorg wordt het voornaamste doel van de gemeente c.q. kleine kernen.
 Als de mensen zelf een behoefte-onderzoek willen doen, kunnen we spreken van een
geslaagde avond.
Uitnodigingen bijeenkomst 30 september 2013
 Er zal een algehele flyer in het dorp worden rondgebracht. Iedereen die interesse heeft
in deze bijeenkomst, is van harte welkom.
 De brief die aan de inwoners van Maria Hoop (55+) worden toegestuurd, zal ook nog in
het college van B&W komen.
 MM mailt een tekst voor deze flyer naar JB
 JB zal aan Pascal Frencken vragen of hij deze flyer wil maken
 Iedereen van de Dorpsraad wordt uitgenodigd deze flyer in zijn buurt rond te brengen
(coördinatie hiervan ligt bij MM)
NOTE:
De evaluatie-avond zal plaats vinden op maandag 7 oktober a.s. om 20:00 in de
vergaderzaal van Zaal Annendaal, Annendaalderweg 12, 6105 AT Maria Hoop.
(Tijd en locatie zijn inmiddels vastgelegd door HH)
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5. Toekomst Dorpsraad Maria Hoop
Alle aanwezigen vragen zich af, hoe de toekomst van de Dorpsraad Maria Hoop er uit zal
zien.
 JO vraagt zich af hoe we aan jonge mensen komen voor aanvulling binnen de Dorpraad.
 Eveneens vindt JO dat er meer draagvlak in het dorp voor de Dorpsraad dient te komen.
Dit draagvlak dient echter wel realiseerbaar zijn.
 Tenslotte vraagt JO zich af wat het plan-de-campagne is om de Dorpsraad te upgraden.
 JB vraagt aan iedereen om hier zijn/haar gedachten over te laten gaan en dit in de
volgende, reguliere, vergadering mede te delen.
Volgens JB dient de Dorpsraad anders te gaan functioneren. De inwoners van Maria Hoop
moeten juist weten wat er speelt binnen de Dorpsraad. Het onderwerp “Zorg” is er nu
bijgekomen en wordt dus als eerste aangepakt.
HH vindt dat Maria Hoop een moeilijke gemeenschap is. Erkenning duurt erg lang. HH vindt
ook dat er een funcioneerbare Dorpsraad dient te zijn.
Verder vindt hij dat het opzetten de Burendag door de Activiteiten Commissie Annendaal,
een goede opzet is. Volgens HH kan de Dorpsraad ook hier zijn steentje aan bijdragen.
De functie van de Dorpsraad is uiteindelijk een klankbordgroep voor en door de inwoners van
Maria Hoop. Dit gebeurd nu té weinig. Na de bijeenkomst van 30 september a.s. kunnen wij
zien of de inwoners van Maria Hoop de Dorpsraad weten te vinden. Dit is natuurlijk
afhankelijk van hoe deze avond verder verloopt.
MM memoreert nog dat wij als Dorpsraad mensen van Maria Hoop moeten proberen binnen
te halen door dorpsgesprekken. Voor vele inwoners is de Dorpsraad een eliteclub, terwijl dit
niet zo is.
 Aangezien voor HH de onderwerpen besproken zijn waarvoor hij gekomen was, verlaat
hij de vergadering. JB dankt HH voor zijn inbreng.
 De vergadering gaat vervolgens verder.
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6. Burendag
De Activiteiten Commissie Annendaal heeft, i.s.m. Menswel, op zondag 22 september a.s., de
eerste Burendag voor Maria Hoop georganiseerd. Als Dorpsraad Maria Hoop kunnen wij hier
wellicht ook ons steentje aan bijdragen.
Volgens HV moeten wij als Dorpsraad ook een kraam bemannen om ons zo te profileren aan
de inwoners van Maria Hoop. Dit vinden we allen een goed idee.
Enkele ideeën die geopperd zijn, zijn de navolgende:
 Een fly-over waar de mensen op kunnen schrijven wat er volgens hen nog dient te
gebeuren in Maria Hoop en waar de Dorpsraad zich hard voor kan maken bij de
gemeente Echt-Susteren;
 Er zal verder een enquête en/of prijsvraag gehouden moeten worden;
 Dorpsvisie ter inzage leggen, zodat iedereen deze kan inzien;
Tenslotte vraag MM of ze een beroep mag doen op de leden van de Dorpsraad om de flyers
voor de burendag rond te brengen. Dit is voor iedereen geen probleem.
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit onze voorzitter JB om 22:45 uur de vergadering en dankt
iedereen voor zijn of haar inbreng.
8. Volgende vergadering
De evaluatie-avond is op maandag 7 oktober 2013 om 20:00 in vergaderzaal van Zaal
Annendaal, Annendaalderweg 12, 6105 AT Maria Hoop
De eerstvolgende reguliere vergadering is op maandag 21 oktober 2013 bij Café Zaal
Boszicht, Annendaalderweg 73, 6105 AS Maria Hoop.
 Noteer deze data alvast in jullie agenda!!

Opgemaakt te:
Samensteller/notulist:

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