JAARVERSLAG 2017 VAN STICHTING KERNOVERLEG NATUURLIJK! POSTERT
Ook in 2017 werd er volop aan de weg getimmerd om de stichting onder de aandacht van de
inwoners van Posterholt te brengen. Er waren veel mensen die enthousiast reageerden.
Naast het in gebruik nemen van een website wwww.natuurlijkpostert.nl en Facebook werden er
visitekaartjes uitgedeeld.
We zochten bovendien de media op zoals de OR6 en diens kabelkrant.
We namen contact op met het Posters Waekblaad en kregen het geregeld dat we regelmatig een
stukje konden plaatsen over onze werkzaamheden ten behoeve van Posterholt.
We nodigeden verenigingen en stichtingen, maar ook andere burgerinitiatieven uit om kennis te
komen maken of we bezochten hen.
Er worden diverse gesprekken gevoerd met de wethouders Chrit Wolfhagen en Jan den Teuling
Er vindt overleg plaats met ambtenaren van de gemeente Roerdalen
Er wordt gewerkt aan contacten met het waterschap om het laarzenpad eerder te maaien zodat er in
het voorjaar ook gebruik gemaakt kan worden van dit pad.
Er worden gesprekken gevoerd met ambtenaren over de problemen op de Roermondseweg (slecht
begaanbaar fietspadwaardoor men over de weg gaat fietsen en de Vlodropperweg waar te hard
gereden wordt op de rotonde en op de weg.
We starten een lobby waarin we ijveren voor een mooie entree van het dorp op de Roermondseweg.
We bezoeken de bijeenkomsten van Samen Doen en stappen in diverse projecten
We leveren een actieve bijdrage aan de opknapbeurt van de Hoofdstraat en Oude Markt. Er komen
plantentorens op de Oude Markt en geveltuintjes aan de Hoofdstraat. Ook het Raadhuisplein wordt
voorzien van hanging baskets. Er wordt meegekeken en meegedacht over de inrichting van de Oude
Markt.
Er wordt gewerkt aan een hap- en staproute en een hap- en traproute.
Het idee wordt geboren om jaarlijks een prijs uit te loven voor ieder die zich op een positieve manier
inzet voor Posterholt. We zoeken hier een passende sculptuur bij en het krijgt de naam Bleujend
Bömke. We vragen hier subsidie voor aan.
OKTOBER
Overleg met de WhatsAppgroep
NOVEMBER

Wat kunnen we doen voor statushouders? Na 1 jaar begeleiding is er een andere vorm van
begeleiding nodig. Stichting Oké Roerdalen is vooral actief op dat vlak. We kijken waar we een
samenwerking met Oké Roerdalen aan kunnen gaan.
Actie Vriendje voor een Tientje. Dit is een actie die gericht is op de burgers om ze uit te nodigen een
bijdrage te leveren aan Natuurlijk! Postert. Immers: Het dorp zijn wij allemaal.

