
Aanwezig:  

• Wesly W (VZ), Bart M (PM), Bart E (SE), Jo C (AL), Math L (AL) 

Agenda: 

1. Op of Aanmerkingen notulen vorige bestuursvergadering, 
2. In en uitgaande post, 
3. Financieel, 
4. Punten aangedragen door de VZ en Jo C 
5. Plan van aanpak  bijeenkomst wethouder cultuur 26-02-2022 a.s. 
6. Rondvraag, agenda en sluiting 
7. Als bijlage, verslag bijeenkomst wethouder cultuur. 

De VZ opent de vergadering en is blij dat we gebruik mogen maken van de locatie te Wijnandsrade. 

1: Op of aanmerkingen vorige bestuursvergadering: 

• Geen, hiermee worden de notulen bekrachtigd. 

2: In en uitgaande post: 

• In en uitgaand e-mail verkeer m.b.t. fundraise pagina`s. 

• Verzoek informatie 40 jarige dienst jubileum vader schrijver. 

3: Financieel: 

• Jaar rekening 2021 is opgemaakt en als bijlage toegevoegd. Ondanks dat we bijna geen 
inkomsten hebben gehad toch positief ( in de plus ) afgesloten. 

• Huidig saldo ( stand 21-02-2022 ) is € 113,09,-. 

• De jaarlijkse kostenpost webhosting is inmiddels afgeboekt. 

4: Punten aangedragen door de VZ: 

• Contact gehad met Arriva, hier hoeven we (helaas) niks van te verwachten. 

• Dhr N Beekman (Stichting Romeo) heeft laten weten dat bus huur mogelijk is, maar dat dit 
wel via een contract gaat in verband met vastleggen verzekeringen, onderhoud et cetera. 

• SHB heeft ons een Linnen lijnfilm aangeboden voor € 40,- 

• Contact geweest met Peer&Co in verband met onderdelen MB200 

4: Punten aangedragen door Jo C: 

• Er is (uitgebreid) contact geweest met Dhr B de Groot, ambtenaar cultuur en directeur 
Nederlands Mijn Museum. Deze heeft aangegeven dat hij vanaf 1 mei meer tijd voor ons kan 
maken en dat hij een brede denk tank wil vormen. Hij heeft tevens aangegeven dat hij na 1 
mei actief zich voor onze stichting wil gaan inzetten. 

• Er contact geweest met Arnold Schutte, Deze heeft als pachter en uitbater van diverse 
panden in het Schutterspark, (financiële) belangen in het project schutterspark. Hij zal over 2 
weken een bezoek aan onze stichting en de 6-137 maken. 

• Jo C vraagt of Math M stemrecht mag krijgen  (zodat we op een oneven aantal 
stemgerechtigde uitkomen). Juridisch gezien mag iemand als “arbiter” stemrecht krijgen 
zonder een bestuurslid te zijn. Alle aanwezige gaan akkoord. 

 

 

 



 

5: Plan van aanpak bijeenkomst wethouder van cultuur 26-02-2022: 

• Aanwezig zullen zijn, Jo C, Math L, Bart E, Wesly W, J Clemens (wethouder cultuur ), R. Meyer 
(SP) 

• De taken zijn als volgt verdeeld: Ontstaan LTM en de stichting zal Bart E voor zijn rekening 
nemen, Jo C de feitelijke vraag, plan van aanpak, mogelijkheden et cetera, stalling en 
werkplaats. 

• Bart maakt ter ondersteuning een korte presentatie en een dia presentatie met foto’s van 
onze bussen in Heerlen. 

• Daarnaast moet er duidelijk gemaakt worden dat er al contacten zijn geweest met Dhr B de 
Groot, Schutterspark. Ook moeten we duidelijk maken dat dit de laatste kans is om het nog 
bestaande LTM erfgoed in Limburg te kunnen bewaren. 

• Polsen naar de mogelijkheid van een Denk tank, en of de wethouder hier ook in kan 
deelnemen. 

• Toekomstig programma mogelijkheden. 

• Betaalde chauffeurs? 

6: Rondvraag, agenda en sluiting 

• Jo C vraagt wat nu de voorwaardes van de ESO verzekering zijn. In principe alleen gebruik bus 

museaal verkeer en ritten voor instandhouding bus. Charter ritten (bijvoorbeeld) vallen hier 

niet onder. 

• Bart E vraagt of het echt zo makkelijk is om een andere museum bus in te huren. Er zijn veel 

mogelijkheden zeker in onze omgeving. Moet geen probleem zijn. 

• Naast het bezoek van aanstaande zaterdag staat ook nog het bezoek van Dhr Schutte over 2 

weken op het programma. 

De VZ sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesprek verslag bijeenkomst 26-02-2002 te Landgraaf. 

Aanwezig: Jo C, Math L, Bart E, Wesly W, Dhr Clemens, Dhr  Meyer 

 

Dhr Clemens is de huidige Wethouder Cultuur in ge gemeente Heerlen. Dhr Meyer fractie voorzitter 

en de toekomstige directeur Heerlen-Noord. Beide zijn lid van de SP. 

Voor de heer Meyer was dit het 3e bezoek aan ons. Ron Meyer is door Dhr B de Groot aanbevolen als 

lobbyist. Hierdoor heeft Jo C contact gezocht met Dhr Meyer. Beide heren zijn zeer begaan met het 

LTM erfgoed, en we kunnen stellen dat zei ons willen ( en blijven ) steunen. 

Er is gekozen om een korte presentatie te maken, waarin de collectie, onze plannen, onze 

uitdagingen en de stichting zijn gepresenteerd. Hierna heeft er een “ ronde tafel “ gesprek plaats 

gevonden en zijn beide bussen bezocht. 

De gemeente Heerlen is druk bezig met het erkennen van de geschiedenis. Getuige zijn het hoge 

aantal nieuwe erkende monumenten binnen de gemeente grens. Het verbinden van de mijnbouw 

gerelateerde monumenten met het Nederlands Mijn Museum door middel van een oude LTM bus, 

zowel educatief als recreatief, spreekt de heren aan. 

Voortvloeiend uit het gesprek zijn de volgende afspraken voort gekomen: 

• Dhr Clemens wil onderzoeken of de 6-137 tot gemeentelijk erfgoed / monument kan worden 

verklaard. Afspraak: Wij vragen dit na bij het Haags Bus Museum, Dhr Clemens zal dit 

ambtelijk navragen bij de gemeente Den Haag. 

• Dhr Clemens en Dhr Meyer zijn ook voorstander van het initiatief van Dhr de Groot om een 

denktank te vormen. Waarschijnlijk aangevuld met iemand van de VVV. Afspraak, na 1 mei ( 

opening Nederlands Mijn Museum ) zal dit worden opgetuigd. In eerste instantie zal dit een 

Heerlense inslag hebben, eventueel aangevuld met de gemeente Brunssum. Ook dit zal 

ambtelijk worden nagevraagd. 

• Dhr Clemens en Dhr Meyer hebben aangegeven ook zitting te nemen in de denktank. 

• De denktank dient om tot een financiering te komen, restauratie en latere inzet. 

• Stalling en werkplaats. In Heerlen Noord ( waar Dhr Meyer vanaf 1 april aanstaande directeur 

zal zijn ) is een school voor technisch onderwijs. Wellicht kunnen deze onderdak bieden EN 

helpen met de restauratie in de vorm van een leer project.  


