
JAARVERSLAG 2021 

 

Tot eind juni 2021 wordt het leven nog steeds gedomineerd door de coronacrisis en de hierdoor 

uitgevaardigde beperkingen. Fysiek vergaderen wordt onmogelijk en er worden andere 

mogelijkheden gevonden zoals on-line vergaderen en overleg via mail en telefonisch contact. Dankzij 

het feit dat onze stichting slechts enkele vrijwilligers heeft die zelfstandig hun taken uit kunnen 

voeren, kunnen we nog redelijkerwijs zaken afhandelen. Echter tal van evenementen worden door 

de beperkingen nog steeds afgelast. Ook in 2021 verschijnt er wekelijks een update van de lopende 

zaken. Op deze manier blijven alle bestuursleden op de hoogte van de lopende zaken.  

JANUARI 2021 

Het begin van het jaar is het onmogelijk vergaderingen te houden wegens de beperkende 

maatregelen. Wel vindt er overleg plaats via mail en telefoon.  

23 januari wordt de Kern-met-Pitnominatie uitgereikt aan de werkgroep van speeltuin ‘t Vinkenès.  

 
Voorzitter Anneke Veelen schrijft een blog voor de website van de gemeente Roerdalen over de 
speeltuin. 
 
FEBRUARI 2021 
 
16 februari vindt een ZOOM-vergadering plaats met de werkgroep van de speeltuin en `de 
gemeente. In deze vergadering geeft stichting kernoverleg Natuurlijk! Postert aan dat zij zich 
terugtrekt in de komende maanden om ander projecten meer tijd en ruimte te kunnen geven. 
Afgesproken wordt dat de komende maanden haar taken afgerond worden en dat de financiën 
overgedragen worden aan de werkgroep.  
 
Mail van de VKKL met een rapport over burgerinitiatieven. Dat rapport wordt gedeeld met de 
gemeente Roerdalen. 
 
De klachten over de sneeuwruimers van de strooiploeg die  erg hard rijden binnen de bebouwde kom 
wordt door ons doorgegeven aan de gemeente en er worden stappen ondernomen richting 
sneeuwruimers. 
 
De penningmeester volgt een Webinar over de nieuwe wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen(WBTR). Deze nieuwe wet heeft voor onze stichting ook impact. Contact opgenomen 

met de gemeente Roerdalen of zij hierin iets kunnen betekenen voor al de stichtingen en 

verenigingen die we rijk zijn. Dit vindt inderdaad gehoor en zij zetten zich hiervoor in.  

MAART 2021 

Samen met de diverse muziekverenigingen spreken we af dat we op later datum kijken wanneer de 

activiteit Muziek voor Postert plaats kan gaan vinden in 2021. Alle verenigingen willen hier nog steeds 

graag aan meewerken. 

Ondertussen oriënteren wij ons op wat de WBTR voor onze stichting betekent en wordt er een opzet 

gemaakt voor de zaken die aangepast moeten worden. Ook wordt er contact opgenomen door ons 

met de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) omtrent deze kwestie. 



Bericht van een bewoner aan de Kloosterhof over het speeltuintje daar. Zij willen het speeltuintje 

opknappen. Een stappenplan met haar doorgenomen. 

Bericht van de gemeente omtrent buitenplanten voor de groep winkels aan het einde van de 

Hoofdstraat. De stichting lobbyt voor deze groep ondernemers om de uitstraling van dit stuk van het 

dorp aantrekkelijker te maken. Begin juni vindt een toezegging plaats aan de ondernemers door de 

gemeente middels een subsidie die betreffende ondernemers kunnen aanvragen. Ook de antieke 

lantaarnpalen worden op dat stuk Hoofdstraat  geschilderd.  

Er wordt een flyer gemaakt voor de map Nieuw in Postert  over de speeltuin ’t Vinkenès.  

APRIL 2021 

15 April worden de financiën van speeltuin ’t Vinkenès overgedragen vanuit de stichting aan de 

werkgroep. In de weken daarop vindt de overdracht van het geld plaats. 

Overleg met de gemeente over een aantal lopende zaken. 

MEI 2021 

De Ouderraad van de basisschool wordt na een verzoek om hulp op weg geholpen m.b.t. de WBTR. 

18 mei wordt het zomergoed in de hanging baskets en de plantentorens gepoot.  

Contact opgenomen met de gemeente omtrent de VOP aan de Vlodropperweg. Die is nagenoeg 

weggesleten. Kort daar op wordt de gehele Vlodropperweg voorzien van nieuwe wegmarkeringen, 

ook de rotonde.  

JUNI 2021 

Deze maand weer een bestuursvergadering in fysieke toestand. Dat is prettiger overleggen.  

Contact opgenomen met de gemeente wegens verkeerschaos rond de opknapbeurt aan de 

Hoofdstraat en de verhuizing van de supermarkt. Meteen wordt er actie ondernomen.  

Bijeenkomst met diverse verenigingen en stichtingen om gezamenlijk te kijken naar een 

beweegroute voor volwassenen in het dorp. Een en ander wordt opgestart. 

JULI 2021 

Nadat inwoners van Posterholt een verkeer enquête gehouden hebben, is er op woensdag 21 juli een 

gesprek met de inwoners, Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert en de betreffende wethouder en 

ambtenaar van de gemeente.  

AUGUSTUS 2021 

Deze maand komen er diverse aanvragen voor gesprekken binnen van een aantal nieuwe 

organisaties die zich willen vestigen in Posterholt. Zo is er een gespreksaanvraag met Confidence / 

Twende over een aanvraag principeverzoek voor een woonvoorziening voor bewoners met een lichte 

verstandelijke beperking en verslaving bij de Zwarte Berg in Posterholt. Tevens is er een 

gespreksverzoek binnen gekomen met de Postaert, een organisatie voor begeleid wonen voor 

senioren die niet meer zelfstandig kunnen functioneren.  Bovendien komt er een verzoek tot gesprek 

binnen van de projectontwikkelaar en architect die het voormalig oude Raadhuis/Rafaello’s heeft 

gekocht.  

 



SEPTEMBER 2021 

Voor het muziekevenement Muziek voor Postert kunnen we voor de maand oktober een vergunning 

krijgen. Dat is te kort dag voor de verenigingen na de zomervakantie.  

28 september wordt speeltuin het Vinkenès officieel geopende door de burgemeester. 

OKTOBER 2021 

De plantentorens op de Oude Market en de hanging baskets worden leeggehaald. De plantentorens 

op de Oude Markt worden met hulp van vrijwilligers gevuld met winterviolen.  

Inmiddels hebben de gesprekken met Confidence/Twende, de Postaert en project oud 

raadhuis/Rafaello’s plaats gevonden. 

NOVEMBER 2021 

De map Nieuw in Postert voor onze nieuwe dorpsgenoten wordt helemaal aangepast en bijgewerkt. 

Bijeenkomst over de nieuwe KWIEK-route en de kern van Posterholt waar onze stichting aan 

meewerkt. 

De bestuursvergadering van november wordt gecanceld in verband met het hoge besmettingsgetal 

van corona. 

20 november wordt de jaarlijkse aanmoedigingsprijs het Bleujend Bömke uitgereikt aan Hanneke 

Drohm voor haar idee en het ontwikkelen van de Halloweenpuzzeltocht Monsterholt. 

Overleg op de gemeente over een aantal lopende zaken. 

DECEMBER 2021 

Opnieuw een rustige decembermaand door de nieuwe variant van het coronavirus. Activiteiten in 

het dorp worden afgelast.  

 

 

 

 


