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BIJEN IN HOUTHEM-ST. GERLACH

Het gaat slecht met de bijenstand in Nederland,
waarbij Limburg zelfs de hoogste bijensterfte van
alle provincies heeft. In samenwerking met Provincie
Limburg en de Platteland coöperatie heeft

werkgroep Groen en Natuur dit probleem opgepakt:
medio februari zal er een Insectenhotel geplaatst
worden.
In dit hotel is plaats voor bijen, wespen, hommels
en zelfs vlinders. Naast het hotel staat een groot
informatiebord met uitleg.

Op dinsdag 28 maart geeft Alice Weltens een lezing
in gemeenschapshuis De Holle Eik. Zij vertelt over
de vele soorten wilde bijen in onze omgeving. Met
dia’s van haar echtgenoot, die hierin gespecialiseerd
was, zijn we verzekerd van vele mooie plaatjes en
informatie over het leven en belang van wilde bijen.
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een
kopje thee of koffie. Start van de lezing is om 20.00
uur.

ZWIJNEN RUKKEN OP IN EN ROND HOUTHEM
De laatste 2 jaar zien we rondom en in Houthem
steeds meer sporen van wilde varkens of zwijnen.
De beesten zijn afkomstig uit Duitsland. Ze leven
voornamelijk in het bos. Zwijnen zijn intelligente
dieren die er ‘s nachts of rond de schemering op uit
trekken. Dat is ook de reden dat je ze vrijwel niet
ziet.

Afgelopen half jaar
hebben ze op diverse
plekken weidegrond
opengewoeld tot wel
30 cm diep. Kastanjes
en eikels zijn lekkernijen voor ze die echter
als nadeel hebben dat
ze zuur zijn. Om dat
zuur te neutraliseren
gaan ze op zoek naar
regenwormen.
Zwijnen zijn echte alleseters. Ze eten eikels,
kastanjes, bessen, wortels, knollen, regenwormen,
insectenlarven, muizen en nog veel meer. Om aan
voldoende voedsel te komen, trekken wilde zwijnen
kriskras rond. Het wild zwijn kan wel vijftien kilometer per nacht afleggen. Ze hebben een uitstekend
reukorgaan en prima oriëntatievermogen.

Er zijn rond Houthem op diverse plaatsen van die
sporen gevonden. In het Ingendael op diverse plekken, nabij het St. Gerlachplein, aan de Vauwerstraat
- een paar honderd meter vanaf het “kroaner brögkske” - en onlangs op het bijveld van de voetbalclub.
Bij een andere voetbalclub, het naburige Berg ‘68,
was het grasvoetbalveld ingespoten met een zwijnenwerend middel. De weide rondom de afrastering
niet en die was dan ook geheel rondom omgewoeld.
Ze hebben zich overigens niet gewaagd aan het
nieuwe kunstgrasveld…….

Op deze foto zijn sporen van zwijnen duidelijk te
zien (trainingsveld VV IASON)

VAN GELUIDSOVERLAST NAAR STOFPLAAG
Het was een bericht in dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad dat door de Werkgroep Geluidsoverlast A79 met veel plezier gelezen werd: de A79 krijgt
in 2017 een nieuwe asfaltlaag en die zal het verkeerslawaai merkbaar reduceren.
Was er dan toch na meer dan 25 jaar soebatten bij
de gemeente Valkenburg aan de Geul en Rijkswaterstaat enige verbetering te verwachten? Was
er dan na al die gesprekken met burgemeester,
wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren
van gemeente en Rijkswaterstaat eindelijk vermindering van geluidsoverlast voor de bewoners
“achter de baan” in Houthem en met name voor de
bewoners aan de noordkant? Konden nou die dikke
mappen met volledig achterhaalde geluidsrapporten
en verzoeken aan politieke partijen en alle mogelijke
instanties nu bij het oud-papier dat de Brassband zo
keurig ophaalt bij ons?
Sinds 1980 ijvert de Werkgroep Geluidsoverlast A79
voor verbetering van de situatie. Langs de A79 ligt
er tussen Maastricht en Heerlen geen enkele woonwijk zo dicht aan de weg zonder enige geluiddempende voorziening. Meerssen bouwde in de
jaren tachtig gigantische geluidswallen. Heerlen
verminderde de maximum snelheid tot 80 km per
uur en wat deed Valkenburg aan de Geul? Niets. Het
heeft bij de gemeentelijke instanties steeds ontbroken aan de politieke wil om met kracht een oplossing bij Rijkswaterstaat af te dwingen. Voor deze
partijen had dat stukje ongemak voor een deel van
een kleine kern als Houthem geen enkele prioriteit.
Het contrast tussen een geringe investering voor
het welbevinden van een groep burgers en de
geldverslindende ambities in Valkenburg-Centrum
is onbegrijpelijk. Men verschool zich steeds achter
oude geluidsrapporten. Nieuwe metingen werden er
niet gedaan. Voor een gesprek werd de Werkgroep
steeds welwillend uitgenodigd, dat zeker, maar er is
nooit enig resultaat geboekt. Alle verkiezingsbeloften
van de politieke partijen verdwenen in de diepe la
naast die van de vorige verkiezingen.
Maar ja: verkiezingsbeloften….

Alleen de Dorpsraad van Houthem vormde een
uitzondering. Weldadig was het voor de Werkgroep
dat daar meteen en met overtuiging gehoor werd
gegeven aan de werkelijk rechtvaardige wensen van
een kleine groep. Het is helaas ook de Dorpsraad
ondanks dappere pogingen niet gelukt een oplossing
te vinden.
Maar nu er plotseling gesproken wordt over het
toestaan van de maximumsnelheid van 130 km
per uur is de Werkgroep verbijsterd. Dat kan toch
niet waar zijn. Hoe is het mogelijk dat men zo met
gezondheid en belangen van burgers om gaat. Burgers die jarenlang met het geduld van een marmot
in de winter hebben gewacht op een gedeeltelijke
oplossing die de ZOAB-laag zou brengen. Cynisch,
niet meer en niet minder, zou de houding zijn van
raadsleden en gemeentebestuur die dit zouden
toelaten. In de toekomst zal deze maximumsnelheid in Houthem en het hele Geuldal een intensieve
CO2-plaag veroorzaken. Diverse wetenschappelijke
onderzoeken tonen de effecten op onze gezondheid
daarvan aan. Wat een onbegrijpelijk beleid van onze
gemeente om enerzijds toeristische fietsroutes en
natuurgebieden aan te leggen in het Geuldal en
anderzijds in datzelfde landschap het milieu en de
gezondheid zo ernstig te belasten. Geluidswanden
werden in het verleden niet aangebracht o.a. met
het argument dat het uitzicht op het prachtige dal
vanuit de auto toch zo mooi was. Als de keuze van
de politiek nu valt op 130 km per uur op de A79
moet men op zoek naar een ander argument.
Beste lezer: u merkt het: de Werkgroep is na jaren
actievoeren ontgoocheld.
Mochten de jongere bewoners van Houthem in het
belang van hun gezondheid in de toekomst een
heel nieuwe ‘Werkgroep CO2Geuldal’ oprichten dan
kunnen ze beschikken over de 5 dikke ordners van
de Werkgroep Geluidsoverlast A79.

Ger Waltmans, Giel Franssen, René Corten

JONG HOUTHEM

Toen jeugdbeweging ‘The Young Generation’ in
Houthem besloot te stoppen met hun activiteiten
voor kinderen, leek er aanvankelijk geen opvolger te zijn. Kindervakantiewerk Houthem is enige
jaren in de bres gesprongen en heeft een aantal
activiteiten voor haar rekening genomen. Inmiddels is er een nieuwe generatie die het jongerenwerk in Houthem nieuw leven wil inblazen. Alle
Houthemenaren zijn natuurlijk welbekend met de
naam WijHouthem en als vanzelf ontstond zo Jong
Houthem.
JongHouthem wil activiteiten voor alle kinderen
in Houthem-St. Gerlach gaan organiseren. Inmiddels zijn er al 2 knutselmiddagen geweest, lampionknutselen en kerstknutselen. Eerstvolgende
activiteit is een knutselmiddag voor carnaval.

SPORTCOMPLEX

Zoals bekend werkt een aantal (sport)verenigingen
al geruime tijd samen met als doel op eigentijdse wijze een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap op het gebied van sport/gezondheid,
ontspanning en ontmoeting. Na eerdere succesvolle
initiatieven (zoals ruiterbak en schietboom) is de
verwachting dat binnenkort dan toch ook (eindelijk)

De vrijwilligers van JongHouthem hebben zich al
laten ontvallen dat ze er eventueel voor openstaan
de festiviteiten rondom Koningsdag voor hun rekening te willen nemen. Een traditie die in Houthem
sinds kort weggevallen was. Dus houdt ons in de
gaten!

het vernieuwen van de tennisbanen z’n beslag gaat
krijgen. Tennis- en voetbalclub willen dan om te
beginnen ook de bestaande kantine van de voetbalclub delen. Omdat de voetbalclub in de toekomst
volgens de gemeentelijke normen nog maar “recht”
heeft op één speelveld, maakt zij het hoofdveld
geschikt om er ook te kunnen trainen.

SCHUTTERSWEEKEND IN HOUTHEM
Dit jaar mag schutterij St. Martinus wederom een
bondsschuttersfeest organiseren. De vorige keer
in 2011 was het driedaagse schuttersweekend een
groot succes. Verenigingen en toeschouwers waren
zeer enthousiast over de goed georganiseerde activiteiten. Daarnaast zorgde het landgoed van
Château Sint Gerlach voor een unieke sfeer en
ambiance. Met name de taptoe, waar duizenden
mensen de verschillende korpsen hebben zien optreden, heeft een memorabele indruk gemaakt. De
vele vrijwilligers, vanuit verschillende (Houthemse)
verenigingen en uit de eigen vereniging, hebben
een geweldige bijdrage geleverd aan dit spektakel.
Zelfs in het collectieve geheugen van onze gemeenteambtenaren wordt het Houthemse schuttersweekend herinnerd als iets bijzonders door de
samenwerking en de culturele en historische
uitstraling.
Het schuttersweekend zal dit jaar plaatsvinden in
het weekend van 16-18 juni op het landgoed van
Château St. Gerlach. Gezien het succes van de
vorige keer gaan we het weekend langs dezelfde
lijn organiseren als de vorige keer.

Het feestweekend start op vrijdagavond 16 juni met
een taptoe, waarvoor reeds een aantal imposante
drumbands en showkorpsen heeft toegezegd.
Zaterdagochtend vindt het bondskampioenschap
van de schuttersbond plaats. ’s Middags nemen de
zestallen het stokje over en vindt het zestalschieten
plaats. Verenigingen, families, vrienden en buurten
gaan met zelf geformeerde zestallen de strijd met
elkaar aan.
De zondag staat in het teken van het 248ste bondsschuttersfeest waaraan maar liefst 20 schutterijen
deelnemen. Een optocht met defilé trekt door de
Houthemse straten en er zijn diverse muziek-,
exercitie-, schoonheids- en schietwedstrijden op
het feestterrein. De avond wordt afgesloten in de
feesttent met de band Wahnsinn.
Gezelligheid, sfeer en goede muziek gegarandeerd!
Schutterij St. Martinus

BELANGENGROEP “WATEROVERLAST STRABEEK”
OPGERICHT
Op 24 juni 2016, na een hevige bui met forse
rukwinden, is een aantal bewoners rondom de
verkeersrotonde te Strabeek getroffen door wateroverlast met aanzienlijke schade. De verontruste
bewoners hebben een belangengroep opgericht
waarvan Geert Leenders de contactpersoon is.

Deze groep inwoners heeft zich tot de gemeente
gewend om te bekijken of er zodanige veranderingen te bewerkstelligen zijn dat het risico beperkt
wordt. De waterbuffers die nabij de rotonde en
achter het viaduct in Strabeek zijn aangelegd
blijken bij calamiteiten de waterstroom niet op te
kunnen vangen. Zo liepen op die bewuste 24 juni
kelders en garages vol met water tot een hoogte
van ruim een meter.
Het waterschap Roer en Overmaas is verzocht om
het voortouw te nemen om mogelijke aanpassingen
door te voeren. De gemeente verwacht dat – zeker
gezien de huidige klimaatveranderingen - dit soort
overstromingen vaker gaan voorkomen.
De Vauwerstraat, het Goudenrood, ten noorden van
de Weth. Heijnensstraat en de Putweg te Houthem
zijn ook risicogebieden. Er zijn al diverse gesprekken gaande tussen alle partijen. Wij Houthem volgt
			
de ontwikkelingen op de voet.

DE HOUTHEMSE
NATUUR HEEFT UW HULP NODIG!

Werkgroep Groen en Natuur heeft de volgende
projecten op stapel staan:

Wilgensnoei te Vroenhof
In de maanden februari en maart wil onze werkgroep weer enkele beeldbepalende wilgen gaan
snoeien. Vele handen maken licht werk! Kom ons
helpen, meer dan een paar handschoenen heeft U
niet nodig. Gedurende 2 zaterdagen wordt er onder
vakkundige begeleiding gesnoeid en opgeruimd.
Dankbaar werk waardoor de wilgen behouden blijven voor de toekomst.
Paddenoverzetactie 2017
In maart en april zullen weer ter hoogte van de
Groeve Curfsweg gedurende de vroege avonduren
handmatig padden veilig overgezet worden. Honderden padden sneuvelden elk jaar weer tijdens
hun trek, met Uw hulp kunnen er velen gered
worden. Onze actie wordt weer begeleid door
Stichting Ravon en gemeente Valkenburg, Uw inzet
is te volgen via de website padden.nu.

Controle van onze Houthemse wandelpaden
Gedurende de maanden april en mei controleren
wij onze wandelpaden op gebreken zoals kapotte
bankjes, vernielde aanduidingspalen, overvolle
vuilnisbakken, zwerfafval, etc. Dit in samenwerking
met onze gemeentelijke buitendienst. Wandelt U
met ons mee, en rapporteer gebreken zodat onze
wandelpaden er weer perfect bij liggen in de mooie
zomermaanden.
Geef U op en help ons de Houthemse natuur
schoner, levendiger en fleuriger te behouden en
door te geven aan volgende generaties inwoners en
bezoekers.
Werkgroep Groen en Natuur
Aanmelden kan bij Peter Lahaye:
043 - 60 40 931
lahaye@xs4all.nl

RUIMERE OPENSTELLING HOESKAMER

We hebben de indruk dat er bij (al dan niet oudere)
dorpsgenoten behoefte is om elkaar vaker te treffen.
Daarom zal bij wijze van proef de Hoeskamer in de
Holle Eik m.i.v. 6 maart a.s. elke maandag van 10.00
tot 12.00 uur open zijn. Vindt u het gezellig met

anderen een praatje te maken onder het genot van
een kop koffie of thee? Loop dan gerust eens binnen.
De vrijwilligers van de Hoeskamer staan voor u klaar
en bieden u gratis een kop koffie of thee aan. De
proef loopt t/m 24 april.

BASISSCHOOL SINT GERLACHUS
Op de basisschool Sint Gerlachus is het aantal
leerlingen het afgelopen jaar weer gestegen. Twee
jaar geleden is een grote groep kinderen uit groep
8 naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd. Dit
leidde tot een kleinere omvang van de schoolpopulatie. Daarna heeft de door betrokken ouders, school
en gemeente verwachte groei weer plaatsgevonden.
Deze stijgende lijn zet de komende jaren nog verder
door, dit gezien het grote aantal 0- tot 4-jarigen in
het dorp. Ook de peuterspeelzaal, die in het schoolgebouw een locatie heeft, kent een hoge bezetting.
Er is sprake van nagenoeg 100% doorstroom vanuit
de peuterspeelzaal naar de school.

Daarnaast onderscheidt
basisschool Sint Gerlachus
zich door de hoge kwaliteit
van het onderwijs, het
goede pedagogische
niveau en de specifieke
aandacht voor individuele
kinderen.
We kijken met vertrouwen
naar de continuïteit van
goed onderwijs binnen
Houthem-St. Gerlach in
2017 en de jaren hierna.

WIJ HOUTHEM - ST. GERLACH

Nadat de lokale politiek in 2009 besloot burgerparticipatie niet langer middels dorpsraden in te willen
vullen heeft de dorpsraad het traject Wij Houthem
gestart. In dat kader zijn inwoners regelmatig
uitgenodigd mee te denken over ontwikkelingen en
mee te doen bij concrete initiatieven.

Dat traject heeft o.m. geresulteerd in een vijftal,
de dorpsgemeenschap typerende, kernwaarden en
tot een verkenning van activiteiten, waarmee deze
kernwaarden kunnen worden behouden c.q. versterkt. Een en ander is samengebracht in een Kansenkaart. Deze is in oktober 2013 door de dorpgemeenschap breed onderschreven. Een aantal vrijwilligers is op diverse fronten aan de slag gegaan met
een of meer initiatieven. En ondertussen dienden en
dienen zich vanuit de gemeenschap ook weer allerlei
nieuwe ideeën en kansen aan.
Bij alle betrokkenen bestaat dan ook al geruime tijd
de behoefte aan een heldere structuur waarbinnen men voor de dorpsgemeenschap actief kan
zijn. Tegen die achtergrond is in nauw overleg met
betrokken vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners
nagedacht op welke wijze daar vorm aan gegeven
kan worden. Dat heeft geleid tot het oprichten van
de stichting Wij Houthem - St. Gerlach.

Deze stichting richt zich op:
• het ondersteunen van initiatieven van inwoners,
• het signaleren van ontwikkelingen op verschillende niveaus en de mogelijke effecten c.q. kansen
daarvan voor de dorpsgemeenschap,
• het beheer van noodzakelijke basisfaciliteiten.
De stichting wil een platform bieden waarop
inwoners initiatieven inzake de leefbaarheid en
vitaliteit van de dorpskern kunnen ontwikkelen en
realiseren.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden van de
dorpsraad in de loop van dit jaar worden overgedragen aan deze stichting. Later dit jaar zal de stichting
zich uitgebreider presenteren.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Raoul Backus 		
06-51240368
Eline Braeken		
06-18559239
Annie Knols			043-8515388
Peter Lahaye		
043-6040931
Raymond Lodewick		
06-52086286
René Schade		
06-51702421
Ger Sleijpen		
043-6016257
Ludie Thijssen		
06-45786830
Theo van de Voort		
06-55740581

COLOFON

Voor het laatste nieuws kunt u terecht op:
• onze website: wijhouthem.nl
• Facebook: facebook.com/wijhouthem (u heeft
geen eigen account nodig om de informatie te
kunnen bekijken)

Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties
heeft of zich wilt aanmelden voor een werkgroep
kunt u een e-mail sturen naar info@wijhouthem.nl
of contact opnemen met een van de bestuursleden.

