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ONS BEEKDAELEN maken we samen!   
Verslag dorpsbijeenkomst Bingelrade op 26.09.2017 
 
De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen leggen in maar liefst vijftien 
dorpsavonden hun oor te luister bij inwoners, verenigingen en ondernemers. Als opmaat 
naar de nieuwe gemeente Beekdaelen, die 1 januari 2019 van start gaat, komen de 
gemeenteraadsleden luisteren naar wat de mensen in de dorpen belangrijk vinden, welke 
ontwikkelingen zij zien in de samenleving en hoe zij zelf en de gemeente daarop in kunnen 
spelen. Op die avonden passeren alle onderwerpen de revue die de inwoners belangrijk 
vinden voor hun dorp. Op dinsdag 26 september vond de dorpsavond in Bingelrade plaats. 
 
Een kleine 40 betrokken inwoners waren naar het Ontmoetingscentrum in Bingelrade 
gekomen. Zij verzamelden zich rondom zeven tafels en gingen onder leiding van 
gemeenteraadsleden Bert Kannegieter (Onderbanken) en Twan Schevers (gemeente 
Schinnen) met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende vragen: 
 
1. Wat wilt u voor uw dorp MEER bereiken (=beter, anders, mooier)  
2. Successleutels: Waar zijn er voorbeelden van “MEER”?  

En waarom lukt het daar? Wat is daarbij de rol van bewoners,  
ondernemers of anderen? 

3. Ontwikkelingen: Welke toekomstige ontwikkelingen zijn van 
invloed op het realiseren van “MEER”? 

4. De MEERS, de Successleutels en de  
Ontwikkelingen overziend, wat moet: 

 het dorp beter/anders doen? 

 de gemeente (en andere partners) beter/anders doen? 
 
In de gesprekken kwamen diverse thema’s aan bod, zoals de samenhorigheid in het dorp, 
woningen en voorzieningen voor jong en oud en het belang van verenigingen. Ook werd er 
gesproken over de relatie tussen de gemeenschap en de gemeente.  
 

De ‘Brinkgedachte’ en dorpsraden 
Tijdens de gesprekken blijkt dat de saamhorigheid in Bingelrade groot is. Daarvan zijn er 
mooie voorbeelden als ‘samen eten’, het repaircafé, de KSB (Katholieke Senioren Vereniging 
Bingelrade). Men koestert de eigen identiteit. Omdat er veel behoefte is om met elkaar in 
gesprek te blijven, is er behoefte aan een plek waar men elkaar kan ontmoeten. Daarbij 
wordt het voorbeeld van de ‘Brink’ genoemd. Het dorp heeft een middelpunt nodig waar 
mensen met elkaar in gesprek kunnen raken. Het Ontmoetingscentrum wordt daarbij 
belangrijk gevonden en moet behouden blijven. Ook wordt het Puthuisje genoemd als 
ontmoetingsplek. De gemeente kan een bijdrage leveren aan het versterken van de 
saamhorigheid door een soort welkomstpakket aan nieuwe bewoners te geven zodat ze 
weten wat er leeft en is in het dorp. 
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Bij de deelnemers leeft het besef dat Bingelrade een klein dorp is en dat men ervan uit moet 
gaan de gemeente niet alles voor hen gaat doen. Samenwerken en zelf initiatieven 
opstarten is het devies. Men verwacht dat het installeren van een dorpsraad een manier is  
om daarbij te helpen. Daarvoor is toewijding van de gemeente nodig. Als goede voorbeelden 
worden de dorpsraden in Noord- en Midden-Limburggenoemd. Belangrijke punten bij een 
dorpsraad zijn: 
 

 Ze zijn vanuit burgers opgericht 

 Er zijn korte lijnen naar bestuurders en gemeenteraad 

 Ze hebben een eigen budget voor aanpassingen 
 

Wonen en voorzieningen voor jong en oud 
De aanwezigen constateren dat zowel ouderen als jongeren graag in Bingelrade zouden 
willen wonen maar dat dat niet altijd mogelijk is. Het dorp zou een woongemeenschap voor 
jong en oud moeten zijn. Het woningaanbod is daarvoor onvoldoende. Voor senioren zou 
een kleinschalig tehuis meerwaarde hebben en er is behoefte aan betaalbare huurwoningen 
voor ouderen en voor starters. Daar komt bij dat er voor jong en oud genoeg te doen moet 
zijn in het dorp. De aanwezigheid van een school wordt gekoesterd evenals een goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
 

Verkeer en verkeersveiligheid 
Zoals gezegd, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt erg belangrijk gevonden, 
vooral voor de jeugd en voor ouderen. Het aantal bushaltes zou uitgebreid moeten worden, 
ook bijvoorbeeld naar Raath. Jongeren hebben behoefte aan frequenter busvervoer en een 
nachtbus. Behalve voor het ov is er ook veel aandacht voor de fietsverbindingen. De 
veiligheid van de fietspaden moet verbeterd worden, m.n. voor de jeugd. Dat betekent ook 
dat er verlichting zou moeten komen op veldwegen. Een positieve ontwikkeling is de 
fietsbrug naar Schinveld. In de bebouwde kom zou de rijsnelheid beter gehandhaafd moeten 
worden en de doorstroming van de Dorpsstraat verdient aandacht. 
 

Zorg voor de openbare ruimte 
Vele aanwezigen vinden de uitstraling van het dorp belangrijk. Men ziet het als een taak van 
alle bewoners om het dorp schoon te houden en ook de eigen tuinen te verzorgen. Daar 
wordt aan toegevoegd dat het dorp ‘aangekleed’ zou kunnen worden met bloemen en dat er 
meer groen gerealiseerd zou kunnen worden. Er is behoefte aan bankjes, voldoende 
vuilnisbakken bij wandelroutes en beter aangelegde trottoirs. Ook wordt opgemerkt dat op 
het trapveldje bij het oude voetbalterrein geen kunstgras moet komen en bovendien dat er 
toezicht op gehouden moet worden dat het trapveldje geen overlast voor de buurt oplevert.  
 

Duurzaamheid  
Verschillende aanwezigen geven aan dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen. Dan 
denkt men aan zonnepanelen en samen energie opwekken. Dat laatste kan ook een 
positieve invloed hebben op de saamhorigheid. Ook wordt aangegeven dat er een oplossing 
moet komen voor het zwerfvuil tussen de kernen.  
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Overlast AWACS 
Tenslotte is er ruimschoots aandacht voor de overlast ten gevolge van de AWACS. De zorg 
bestaat dat bij een groter wordende gemeente de aandacht daarvoor afneemt. Immers, dan 
hebben nog maar vier van de vijftien kernen last daarvan. Er zouden nieuwe routes moeten 
worden vastgelegd. 

 
Het belang van verenigingen  
De saamhorigheid in Bingelrade is gebaat bij een levendig verenigingsleven, op het gebied 
van cultuur, muziek en sport. Voor het voortbestaan van de verenigingen is het van belang 
dat ze subsidie blijven krijgen. Bovendien helpt dat om ze voor iedereen toegankelijk te 
houden, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Enkele deelnemers wijzen erop dat 
verenigingen er bij gebaat zijn om te gaan samenwerken met andere verenigingen in de 
gemeente. Bijvoorbeeld de voetbalclub: samenwerking biedt de mogelijkheid voor de jeugd 
om te blijven voetballen, maar is ook belangrijk voor het behouden van seniorenteams. De 
gemeente zou de samenwerking tussen verenigingen moeten ondersteunen. 
 

Toerisme en recreatie 
Bingelrade zou toeristisch meer op de kaart mogen worden gezet.  
De bovengenoemde Brinkgedachte kan daarbij helpen en ook de 
aanleg van wandel- en fietspaden wordt toegejuicht. Voorbeelden die 
aan de aantrekkelijkheid kunnen bijdragen zijn de Vogelschrik en de 
kunstroute/spiegelroute. In Viel en bij de Hedelfinger zou een terras 
gerealiseerd kunnen worden. 
 

De relatie tussen de gemeente en de inwoners 
Hierboven zijn al de dorpsraden genoemd die naar de mening van de aanwezigen de relatie 
tussen dorp en gemeente kunnen versterken. De bewoners vinden het uiterst belangrijk dat 
de gemeente ook naar een kleine kern als Bingelrade luistert en met hen in dialoog blijft. De 
gemeente zou moet naar de burger luisteren en initiatieven faciliteren. Dat betekent dat 
het verkrijgen van een vergunning gemakkelijk moet zijn en dat er budget beschikbaar zou 
moeten zijn. Er wordt aandacht gevraagd voor het fenomeen dat initiatieven die subsidie 
krijgen aan de andere kant ook leges moeten betalen. Dat is inefficiënt. Afschaffen van 
legeskosten voor burgerinitiatief, zoals in Maasgouw, zou een goed idee zijn.  
 
De gemeente kan ook een rol spelen bij de verbinding tussen de kernen, bijvoorbeeld door 
het organiseren van verenigingen of grote activiteiten voor alle inwoners. Voor de 
dienstverlening kan de gemeente gebruikmaken van een bol.com-concept, bijvoorbeeld als 
het gaat om rijbewijzen, paspoorten enzovoort. Als het gaat om de Wmo, verwacht men een 
proactieve gemeente, zodat mensen niet zelf overal naar moeten vragen maar dat de 
gemeente actiever hulp aanbiedt. 
 
Tenslotte: inspraakavonden als deze worden zeer gewaardeerd en zouden vaker gehouden 
moeten worden! 
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Bijeenkomst 1 februari 2018 
Nadat alle opbrengsten van de dorpsbijeenkomsten in kaart gebracht zijn, worden 
bevindingen gepresenteerd aan de burgers tijdens een bijeenkomst op 1 februari 2018. 
Hiervoor wordt u persoonlijk uitgenodigd. Meer informatie over de invulling, het tijdstip en 
de locatie volgt nadat alle dorpsbijeenkomsten geweest zijn.  

 
Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen over het verslag, dan horen wij dat graag van u.  
U kunt uw reactie sturen naar nathalie.heerings@nuth.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 Afb. 1 De enthousiaste groep deelnemers uit Bingelrade 
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Wat moet het DORP beter/anders doen? 

Beter doen 
 
 

Blijven doen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders doen 
 
 

Niet doen 

 
  

Puthuisje op de kaart 
zetten 

Verenigingsleven 

Brinkgedachte 
ontwikkelen 

Werkveld SVP 
uitbreiden 

Stimuleren van 
nieuwe 
ontwikkelingen en 
activiteiten 

Faciliteiten behouden 

Identiteit en tradities 
behouden, trots 
blijven en het verhaal 
vertellen 

Verbinding behouden 

Communiceren, 
stimuleren en 
participeren 

Bingelrade op 
de kaart zetten 

Berusten 

Niet laten 
ondersneeuwen 

Opkomen voor 
dorpsbelangen bij 
gemeente 

Ontmoetingscentrum als 
ontmoetingsplek 

Thuis blijven zitten, 
binnen allen het eigen 
gezin 

Duurzamer leven 

Dorpsraad 

Onderling 
communiceren 

Samenwerken 

Site Bengelder en 
Dorpsgalm bijhouden 

Terassen en 
feesten 

Schoon houden 
omgeving/wijk 

Samen eten, 
Koersbal, KSB 

Betrokkenheid 
bewoners 

Aangezicht van het dorp, 
dorp schoonhouden 

Ontmoeten 

Meer doen voor 
de jeugd t/m 18 
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Wat moet de GEMEENTE beter/anders doen? 

Beter doen 
 
 

Blijven doen 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders doen 
 
 

Niet doen 

 
Fig. 1. Bingelrade: Beter doen, blijven doen, anders doen, niet doen 

 
 

Faciliteren 

Meer aandacht voor 
kleine kernen dan in het 
verleden 

Teveel focus op 
grotere kernen 

AWACS-routes 
vastleggen 

In dialoog blijven 

Fietspaden, 
wandelpaden 

Stimuleren 

Terugkoppelen na 
contact met 
gemeente 

Luisteren naar 
problematiek kleine 
kernen 

Kunstgras 

Meeste 
stemmen gelden 

Meer 
wandelwegen 

Luisteren naar 
burgers 

Bus naar Raath 

Wandelwegen 
onderhouden 

Informeren 

Levensloopbestendige 
woningen, 
huurwoningen voor 
starters en ouderen 

Verkeersveiligheid, 
handhaving 

Afvalbeleid 

Trottoirs 
onderhouden 

Meer prullenbakken 
langs wandelroutes en 
openbare weg 

Zwerfvuil tussen kernen 

Blijven zorgen voor 
school in het dorp 

Subsidies voor 
verenigingen 

Afvalbeleid, gratis 
gft-containers en 
plasticafval 

Dorpsraden 
installeren met 
eigen budget 

Meer bouwgrond 
voor woningbouw 

Inwoners nog meer 
betrekken bij beleid 
(dorpsraad) 


