
Berg aan de Maas en Nattenhoven

EERSTE DORPSAVOND

12 december 2016

19.30 – 22.00



Agenda

- totstandkoming DOP
- werkgroepen, budget, verantwoordelijkheden
-- tijdelijke samenwerkingsovereenkomst met PIW –
- presentatie van werkgroepen
- pauze
- nieuwe onderwerpen n.a.v. bijeenkomst ouderen op 
- 24 mei 2016
- komst vluchtelingen,
- andere onderwerpen.
- conclusies en bevindingen.
- afsluiting avond 



Wat er aan vooraf ging?

• Eigenkracht-bijeenkomst 29 jan 2014 in het MFC, +/- 40 deelnemers.
• Vervolgbijeenkomst 26 nov 2014 bij Knoors, 16 deelnemers.

bespreking thema’s; 
- overlast woonwagenlocatie
- leefbaarheid Beatrixplein
- openbare ruimte
- hart van het dorp
- pin-automaat
- handhaving politie/gemeente
- dorpsplatform
- leefbaarheid + voorzieningen jong en oud
- winkelaanbod in berg
- samenwerking verenigingen
- wandelpad langs de Maas



Vervolgens

• 3 werkgroepen en 1 overkoepelend Dop-overleg.
– werkgroep Openbare Ruimte 
– werkgroep herinrichting Beatrixplein
– werkgroep speelvoorziening Nederheidestraat

• Overkoepelend Dop-overleg met 
vertegenwoordigers van werkgroepen en 
geïnteresseerde dorpsgenoten

• Aanpassing van organisatiestructuur DOP
• Ondersteuning door dorpscontact

persoon v/d gemeente en PIW



Werkgroepen aan de slag

• Presentaties van de werkgroepen



De werkgroep Openbare Ruimte bestaat uit:

Maurice Peerboom

André Deuss

Jef Conaert 

Karin van Heeswijk

Werkgroep Openbare Ruimte



De werkgroep Openbare Ruimte wil een rol spelen 
over  vraagstukken met betrekking tot de 
openbare ruimte in ons dorp. De werkgroep  
probeert de ontwikkelingen op dit terrein te 
volgen.

Daarnaast proberen we te reageren op knelpunten 
en problemen,  die zich voordoen/aangedragen 
worden om zo samen met de gemeente en 
anderen tot een oplossing te komen.

Werkgroep Openbare Ruimte



Wat hebben wij tot nu toe bereikt !
“Schouw” (rondrit) met gemeentelijke contactpersoon en 
werkgroep door Berg en Nattenhoven om aandachts-
punten te signaleren en plan aanpak te bespreken

Overleg met wethouder en DOP-ers i.v.m. brugafsluiting, 
consequenties en oplossingen (o.a. vervoer, omleidingen, 
communiceren, veiligheid) 

Aandacht gemeente vragen voor opruimen afval 
oevers
Info avond met uitleg (oud) bestemmingsplan Kern 
Urmond-Berg

Gesprekken met de wethouder en ambtenaren over de 
reconstructie van de wegen over onze zorgen. 
Parkeerplaatsen te smal. Bocht bij de kerk, uitrit Schoorweg



Smiley als verkeersmaatregel Veerweg en Raadhuisstraat;



Door het afsluiten van de kanaalbrug voor een jaar werd er voor de fietsers een 
omleiding gemaakt via de Hoogenbergweg( langs de Kingbeek)



Afsluiting van de Hoogenbergweg

Gesloten voor alle motorvoertuigen 



Waar is de werkgroep verder mee bezig

De trap van de Koningsberg naar de Veerweg 



2: Het Schoorvoetpad en haar trappen



Parkeren bij de school

Problemen samen met school en ouderraad analyseren

Kindveilig parkeren zonder bon

Lopen /fietsen is gezonder

Kinderen leren zo om zich veilig te bewegen in het verkeer

Doel:

Samen met leerkrachten en ouders een veilige 
school(omgeving creëren)



Wie doet er met ons mee?



DOP BERG A/D MAAS

Werkgroep Leefbaarheid Beatrixplein

DORPSHART

BERG A/D MAAS
08-12-2015



Jo van Erp

Annie Stoffers

Marion Meuffels

Myriam Meuffels

Katja v/d Broek

Ruud van Mulken

Rob Janssen Architect

DOP BERG A/D MAAS
Werkgroep Leefbaarheid Beatrixplein



voorstel DOP

fase I  - DOP pilot 2015/2016

fase II - Gemeente planvorming 2016

fase I

DOP

fase II

gemeent

e



Hoe invullen ?

?



Wie ?

WONEN LIMBURG

GEMEENTE

OMWONENDEN

DORPSGENOTEN

MKB

OOGSTDANKFEESTEN

samen bouwen aan een beleving

SCHOOL



schetsontwerp DOP
ontmoeten - plein - groen



WIE WERKT ER MEE AAN ONS DORPSHART 

?



samenwerking Gemeente Stein
Hoe kunnen we samen zorgen voor een mooi dorpsplein?

?



DORPSHART
creeëren we samen

DOP Beatrixplein + Gemeente Stein + Wonen Limburg + Berg a/d Maas





Doelstellingen speelvoorziening

Speelplezier voor de kinderen

Ontmoetingsplaats voor jong en oud

Ontwikkelen sociale vaardigheden
(ipv spelen op tablet of telefoon)

Leefbaarheid van de buurt verbeteren

Buurt aantrekkelijker maken voor jonge 
mensen



Wat willen wij gaan doen

Eenvoudig en klein beginnen i.v.m. klein budget

Natuurlijk spelen: materialen uit de natuur

Samen zorgen voor een veilige en schone 
speelgelegenheid voor onze (klein)kinderen

Alleen met uw hulp kunnen we dit realiseren



Pr en communicatie

Om het dorp te informeren over de ontwikkelingen en 
plannen, maakt het Dop gebruik van verschillende media:
• De Nieuwsbrief DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven
• LOS kabelkrant, LOS radio & tv
• Kerkblad 
• 1Stein
• Dagblad de Limburger
• 1Berg.nl
• Uermend.nl
• Website van gemeente Stein
• Facebook van gemeente Stein
• Facebookpagina BergAlive



‘t DOP make veer same!

Daarnaast zal er altijd overleg met de buurt en 
of het dorp plaatsvinden voor dat projecten ook 
uitgevoerd worden. Dit met het oog op 
draagvlak en betrokkenheid van het dorp.



Tijdelijke samenwerkingsovereenkomst met PIW

• Afdekken van persoonlijke aansprakelijkheid

• Afdekken juridische en administratieve 
verantwoordelijkheid

• Voeren van transparante administratie 
over DOP-budget

• Afspraken over bevorderen van 
zelfstandigheid DOP



Pauze



Wat speelt er nog meer in het dorp

Dialoogtafels 24/5,(40 
bezoekers, 8 organisaties



Uitkomst dialoogsessie
winkel voor kleine boodschappen en pinautomaat

praktische hulp bij kleine klusjes rond huis

hulp bij omgaan met digitalisering

inlooppunt voor ouderen voor info en advies

ondersteuning bij keukentafelgesprek

kennis van het zorg aanbod en regelgeving

hulpvragen in de buurt is lastig – schaamte

kleinschalig wonen met gezamenlijk eten

bereikbaarheid van zorginstellingen en hulp van vrijwilligers

eenzaamheid en behoefte aan sociale contacten

betaalbare seniorenwoningen

begaanbaarheid van openbare ruimte en trottoirs



vervolg

• Komst van vluchtelingen in het dorp (uitleg 
Rob Dubbelman van stichting 
Vluchtelingenwerk) .

-Kunnen we wat doen zodat deze mensen zo          

snel mogelijk hun plek in het dorp vinden?

-Wat is daarvoor nodig?

• Andere onderwerpen voor het DOP?

• Voortgang dorpsbus Peter Lambrichts



Conclusies en bevindingen.

• Welke ?



Afsluiting

Dank voor Uw komst en bijdrage.

Hebt U nog vragen of opmerkingen dan kunt U 
die ook mailen naar 

Of kenbaar maken via de website 1Berg.nl

Tot ziens en DOP met ons mee!


