
 

 

JAARVERSLAG 2018 VA STICHTING KERNOVERLEG NATUURLIJK! POSTERT 

JANUARI 

Diverse malen overleg met de gemeente Roerdalen over de Roermondseweg en de Vlodropperweg 

Overleg met Menswel 

Opening van de opgeknapte Oude Markt 

Overleg over Rafaello’s 

FEBRUARI 

Er komen 2 dorpscontactpersonen voor Roerdalen. Voor Posterholt is dat Paul Arns. Het blijkt een 

geweldige vooruitgang te zijn.  

We moeten aan de slag met de AVG. Dat kost helaas veel tijd waarin je niets kunt doen aan stichting 

werk 

Klachten dat de Boa te weinig zichtbaar is. We bespreken dit uitgebreid met de gemeente 

Er komt een werkgroep op initiatief van Anneke Veelen en Mieke Schotemeijer. Andere deelnemers 

zijn stichting Activiteiten de Beuk, Menswel en stichting Oké Roerdalen. Het doel is nieuwe inwoners 

van Posterholt verwelkomen met een goed gevulde map over Posterholt en tweemaal per jaar een 

bijeenkomst met de nieuwe inwoners. In de map komen een stukje historie, een boekje met alle 

stichtingen en verenigingen (Fons Voesten), vouchers van ondernemers uit Posterholt, info over oké 

Roerdalen en Natuurlijk! Postert. 

We gaan onze vergaderingen houden bij de Vurenhof. De bovenzaal bij cc De Beuk ligt teveel uit het 

zicht. Nu zijn we makkelijker te benaderen.  

We hebben inmiddels een plankje met het logo van Natuurlijk! Postert. Zo hebben we een 

mogelijkheid om mensen op een ludieke manier te bedanken voor steun aan het dorp en/of onze 

stichting 

We denken en praten mee over de ontwikkeling van een nieuwe gemeentewebsite. De oude voldoet 

op geen enkel punt.  

MEI 

28 mei organiseert Natuurlijk! Postert een avond voor stichtingen en verenigingen van Posterholt bij 

de Vurenhof om te praten over de problemen die zij zoal tegenkomen en te denken over 

mogelijkheden.  

Er wordt ondertussen volop gewerkt aan de PR en steeds meer mensen weten ons te vinden met 

vragen`. Dat geldt ook voor de gemeente . ook zij hebben veel aan de  info die wij verstrekken over 

het dorp.  



Opnieuw contact met het Waterschap over het maaien van het laarzenpad. 

We planen zomergoed in de plantentorens op de Oude Markt. Voortaan is al het onderhoud (ook 

wekelijk onderrhoud) aan ons. 

JUNI 

Natuurlijk! Postert staat met een stand op de Vaderdagbraderie. We delen flyers uit. 

 

SEPTEMBER 

We organiseren op 18 september een bijeenkomst Voor Postert door Postert voor de inwoners van 

Posterholt. Diverse zaken die aan bod komen worden opgepakt zoals deelname van Natuurlijk! 

Postert aan de werkgroep Roerdalen voor Honden van Bennie Vaassen. Wij nemen deel aan deze 

groep omdat de overlast van hondenpoep ergernis nummer 1 is. Diverse zaken worden opgepakt 

zoals de depodogbakken, stickers op bestaande afvalbakken dat hier ook de hondenpoep in mag, 

gratis verstrekking van hondenpoepzakjes en we kijken waar we een hondenspeelveld kunnen 

realiseren. Ook andere problemen worden aangepakt. We praten de inwoners van Posterholt bij 

over de vorderingen via de diverse media.er volgen diverse overlegmomenten met de gemeente. 

OKTOBER 

We halen het zomergoed uit de plantentorens aan de Oude Markt en planten er violen in. 

We zijn aanwezig bij de avond van de VKKL met als titel: nieuwe bestemming voor kerken.  

NOVEMBER 

Het probleem afval rond de afvalcontainers vraagt om een oplossing. Volgend jaar volgen er 

gespreksrondes over de afvalnota. 

We nemen deel aan de groep herwaardering subsidiebeleid. We kijken of het mogelijk is dat 

stichtingen zonder leden, waaronder Natuurlijk! Poster, ook kans kunnen krijgen op jaarlijkse 

subsidies. De bijeenkomsten duren tot najaar 2019. 

De voorzitter neemt deel aan de conferentie Werken aan Geluk dat de gemeente Roerdalen in 

Herkenbosch organiseert voor diverse gemeenten in Nederland en België. 

DECEMBER 

Deelname aan de kerstmarkt van stichting Activiteiten de Beuk. We halen met deze actie geld op 

voor onze stichting en dragen bij aan de actie voor het goede doel. Tijdens de kerstmarkt loven we 

het eerste Bleujend Bömke uit aan stichting Oké Roerdalen. Zij zijn de winnaars volgens onze 

dorpsgenoten.  

 

 

 

 


