
 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbijeenkomst 2019 

De jaarbijeenkomst in de Diepen was goed bezocht. De aanwezigen kregen een 

gevarieerd programma voorgeschoteld. De secretaris van SL!M, Han de kreuk deed uit 

de doeken waar SL!M zich zoals mee bezig houdt. Ook ging hij in op de 

''Dorpsondersteuner'' en wat het dorp daarvan mag verwachten. De vacature staat 

open en de werving van de dorpsondersteuner is gestart. Onze eigen wethouder Rob 

Peperzak liet zijn licht schijnen over de "Omgevingsvisie" en de ontwikkelingen rond 

de ''Lob van Gennep". Op heldere en nuchtere manier gaf hij een toelichting die een 

uitvoerige interactie met de zaal opleverde. Het Dorpsontwikkelingsplan uit 2011 is 

vorig jaar door SL!M geactualiseerd en omgezet in het ''Voorzieningenplan 2018". De 

officiële overhandiging aan de gemeente had echter nog niet plaats gevonden. Daarom 

mocht Rob Peperzak de officiële versie, voorzien van een mooi lint in ontvangst nemen. 

Tenslotte was het traditionele punt, de uitreiking van de ''Milsbeekse vaas'' aan de 

orde. SL!M vond dat Remi van Bergen hiervoor in aanmerking moest komen omdat 

hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt (en nog steeds maakt) voor de 

Milsbeekse gemeenschap. 

Al met al een geslaagde bijeenkomst die door velen als positief en informatief werd 

gewaardeerd. 

 
Klik op de blauwe hyperlinks voor meer informatie 
en lees het onderstaande Jaarverslag 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://milsbeek-slim.nl/sociaal-domein/dorpsondersteuner
https://www.gennep.nl/bestuur-organisatie/omgevingswet-en-omgevingsvisie_43262/
https://milsbeek-slim.nl/lob-van-gennep
https://milsbeek-slim.nl/milsbeek/voorzieningenplan
https://milsbeek-slim.nl/images/website/pdf/303_Remi_van_Bergen.pdf


 

 

adres secretariaat: 
Zandheide 4, 6596 BS Milsbeek 

T: 0485 518326. M: 06 53236051. 
E: secretariaat@mislbeek-slim.nl 

KvK 54010829 
 
 

Jaarverslag 2018 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Ronald Starrenburg 
Secretaris:  Han de Kreuk 
Penningmeester: Jean van de Broek 
Lid en website:  Gerhard Frensel 
Lid:   Kitty Janssen 
Lid:   Herm ten Haaf 
 
Het bestuur vergaderde iedere maand met uitzondering van de vakantie periode. Daarnaast vond 
met enige regelmaat overleg plaats met de gemeente en de betrokken wethouder. 
SL!M is lid van de VKKL (Vereniging kleine kernen Limburg). 
 
Op 12 maart heeft de Jaarlijks SL!M-bijeenkomst plaatsgevonden in het Trefpunt. De opzet was een 
andere dan tot nu toe toegepast. Er waren korte inleidingen over de huiskamer, door de wijkagenten 
over hun werk, over glasvezel, de wandelgidsen en de dorpsondersteuner. Daarna kon aan tafels met 
de betrokkenen verder worden gesproken. Er was een flinke opkomst mede door het onderwerp 
glasvezel. 
De inmiddels traditionele uitreiking van de Milsbeekse Vaas vond plaats door deze te overhandigen 
aan Clara van der Valk voor haar inzet voor het Trefpunt maar toch vooral voor haar betrokkenheid 
bij de sociale aspecten, die komen kijken bij dit werk. 
De gemeente heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om aandacht te vragen voor de 
Omgevingsvisie met behulp van een grote interactieve kaart voor het stimuleren van reacties van de 
aanwezigen. 
Tot onze opluchting is de kerstboom bij de kerk het blijven doen ondanks de droogte van deze 
zomer.  
De huiskamer is dit jaar gerealiseerd. In feite is daarmee de inspanning van SL!M om het project te 
initialiseren en later te ondersteunen te inde gekomen. Het is nu de verantwoordelijkheid van 
stichting BLOM. SL!M heeft nog wel financieel bijgedragen. 
 
De toekomstige dorpsondersteuner heeft ruim tijd gevraagd. De eerdere subsidieaanvraag voor een 
dorpsondersteuner is omgezet in een aanvraag voor een kleinere subsidie voor de voorbereiding van 
de komst van een dorpsondersteuner. Dit heeft in 2018 gelopen met als sluitstuk een zeer goed 
bezochte bijeenkomst in februari 2019. Er is vanzelfsprekend daarbij ook regelmatig overleg gevoerd 
met de gemeente over inhoud van de functie en het werkgeverschap. Het hele traject zal ertoe 
leiden, dat in 2019 een dorpsondersteuner kan worden aangesteld. 
 
SL!M had in 2016 het initiatief genomen om het gezamenlijk collecteren  voor de goede doelen te 
stimuleren. Er werd een werkgroep gevormd uit de coördinatoren van de tien deelnemende collectes 
en SL!M om dit te realiseren. In 2018 heeft de gezamenlijke collecte opnieuw plaatsgevonden gezien 
het succes in 2017. SL!M kan zich nu geleidelijk terugtrekken uit de organisatie, maar blijft deze wel 
faciliteren als rechtspersoon. 
De Lob van Gennep blijft de aandacht houden van SL!M zeker nu er ook door het rijk budget 
beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar de beste invulling en voor de realisatie hiervan.  
 
Aangezien ook Middelaar in de Lob ligt, is er een gezamenlijke werkgroep gevormd van 
vertegenwoordigers uit de kernen Ven-Zelderheide. Ottersum, Milsbeek en Middelaar. Binnen de 



groep zal de benodigde expertise worden gebundeld om zo partij te zijn in het overleg met de 
betrokken overheden. 
 
Bij haar contact met de kinderraad van de basisschool bleek de wens om meer faciliteiten te bieden 
voor de jeugd, die de wipkip is ontgroeid.  Met de verenigingen langs het Verloren Land is in 2016 al 
contact gezocht om te zien of er mogelijkheden waren op de braakliggende stukken van het terrein. 
In 2017 heeft de gemeente in de vorm van een externe adviseur ondersteuning verleend bij de 
verder uitwerking van de plannen. Een kerngroep heeft een grove ontwikkelingsschets gemaakt die 
eind 2017 is gespiegeld met de gemeente. Begin 2018 is hierover nog contact geweest me de 
betrokken wethouder. Met de wisseling van het college is een en ander kennelijk zoekgeraakt en is 
er voor een andere invulling gekozen. SL!M heeft haar misnoegen uitgesproken en er komt weer 
enige beweging. 
 
De verdere ontwikkeling van het Schuttersplein loopt ook in 2018 is hier aandacht aan besteed. In 
2019 zal er een definitief plan worden opgesteld 
 
De herontwikkeling van de Bloemenstraat en de steenfabriek houden onze aandacht. Het 
buurtcomité neemt hierbij het voortouw. 
 
In het kader van een vraag van de gemeente naar ideeën voor een voorzieningenplan is het 
Dorpsontwikkelingsplan tegen het licht gehouden en is dit aangepast. Verenigingen en organisaties 
zij hier zoveel mogelijk bij betrokken. De animo was echter niet overweldigend. De binnen gekomen 
suggesties zijn in het nieuwe plan verwerkt. 
 
De werkgroepen zijn actief geweest met o.a. de klussendienst en de Nieuwjaarsmaaltijd. De ijsbaan 
heeft het ook deze winter weer niet gehaald. Net als bij de Elfstedentocht zal de verandering van het 
klimaat dit in de toekomst waarschijnlijk onhaalbaar maken. 
 
Bij verschillende bijeenkomsten, die door de gemeente en het waterschap zijn georganiseerd is een 
vertegenwoordiger van SL!M aanwezig geweest. 
 
Via de website wordt zoveel mogelijk bekendheid gegeven aan de zaken, die Milsbeek betreffen. De 
website bevat inmiddels een flinke hoeveelheid informatie over Milsbeek. Ook levert SL!M 
regelmatig kopij aan voor ons Dorpsblad. Het Dorpsblad staat nu volledig op eigen benen en heeft 
geen financiële ondersteuning van SL!M meer nodig. 
 
SL!M is lid van de Verkeerskoepel. Dit is een initiatief van de gezamenlijke dorpsraden om met de 
gemeente het verkeersbeleid vorm te geven. 
 
En dan zijn er ook nog voor ons “kleinere” zaken die onze aandacht bezig hielden, zoals de 
Omgevingsvisie, de Woonvisie, De Boombank aan het eind van de Kerstenberg, het initiatief van een 
tweetal kunstenaars om een kunstwerk met gestileerde, opstijgende ooievaars in het zicht van het 
Genneperhuis te plaatsen, de Circumvallatielinie, deelname aan de dodenherdenking bij het 
burgermonument, de wandelgidsen……….. 

Diverse projecten werden ook financieel ondersteund, zoals: 
De Nieuwjaar maaltijd; 
De huiskamer; 
Wandelgidsen; 
Crescendo; 
De boombank (garantiestelling en subsidie); 
Kindervakantiewerk; 
Sinterklaascomité; 
Cola Disco; 
De gezamenlijke dorpsraden (bijeenkomst in Milsbeek); 
De Kerstboom en adventsbijeenkomst. 


