
 

ORGANISEERT 

OPEN VERKIEZINGEN 

 

Waarom deze verkiezingen:  
Sjaak Koopmans en Peter Coppus hebben te kennen gegeven hun functie bij de dorpsraad neer te 
leggen. Theo Steeghs legt zijn functie medio dit jaar ook neer. Het komende jaar is hij wel 

beschikbaar voor overdracht (en voor zover nodig, voor ondersteuning). Aan het einde van dit jaar 
legt ook Hans Schröder zijn functie bij de dorpsraad neer. De bezetting van Dorpsraad Smakt-
Holthees komt dan onder het gewenste minimum. 
Hierdoor kunnen niet alle zaken meer worden uitgevoerd zoals dit voor het goede behoud van het dorp 
nodig is. 

Vandaar de open verkiezingen. Hiervoor treden alle leden van de huidige Dorpsraad terug, zij kunnen 
wel herkozen worden. Het dorp, dus U kiest! 
 

Wie mag er stemmen en op wie kunt u stemmen: 
Het zijn open verkiezingen. Dit betekent dat elke inwoner van Smakt en Holthees boven de 18 jaar op 
inwoners van Smakt en Holthees van 18 jaar en ouder kan stemmen.  
 

Waarvoor stemt u: 
U kiest 5 personen aan waarvan u vindt dat zij het dorp goed kunnen vertegenwoordigen. Hiervoor 
vult u 5 namen in die nog geen zitting hebben, van de bestaande dorpsraad kunt u aankruisen wie u 
graag zitting wilt laten houden in de dorpsraad. 
 

Wanneer en waar kunt u stemmen: 
In de week van 20 mei wordt het stemformulier huis aan huis bezorgd. Hierop kunt u de namen van de 
personen invullen die u in de dorpsraad wilt. 
De huidige dorpsraad zal de stembiljetten een week later huis aan huis ophalen. 
 

Hoe wordt de nieuwe dorpsraad samengesteld: 
Op volgorde van voorkeursstemmen zullen de personen waarop gestemd is benaderd worden. 
 

Uit hoeveel personen bestaat de dorpsraad? 
De dorpsraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretariaat, penningmeester) en minimaal 4 
dorpsraadsleden. Volgens statuten telt de dorpsraad minimaal 7 en maximaal 13 bestuursleden. 
 

 



 

Wilt u zelf in de dorpsraad? 
Wanneer u zelf aan wilt sluiten als lid/ voorzitter van de dorpsraad kunt u dit kenbaar maken bij het 
huidige dorpsraadbestuur. Wij vergaderen ongeveer twee uur per maand met de dorpsraad. Daarnaast 
is de tijd die u besteed aan uw takenpakket afhankelijk van de commissie/ functie binnen de dorpsraad. 

 

Hoe gaat het stemmen en benaderen in zijn werk? 
Elke inwoner van Smakt en Holthees van 18 jaar of ouder kiest anoniem 5 personen, die hij in de 
dorpsraad wil. Daarlangs kruist hij van de huidige dorpsraadsleden op de lijst de personen aan die hij 
graag opnieuw zitting wil laten krijgen in de dorpsraad; Peter Coppus, Sjaak Koopmans, Theo Steeghs 
en Hans Schröder zijn niet herkiesbaar. U kunt uit alle personen van 18 jaar en ouder kiezen. Er komt 
voor de huidige dorpsraadsleden een kieslijst met namen en daarnaast voor de nieuwe leden een 
blanco invullijst in het dorpsblaadje. Hierop vult u de namen in die volgens u Smakt en Holthees goed 
kunnen vertegenwoordigen. De uitslag wordt niet openbaar bekend gemaakt. De contactpersonen van 
de Gemeente Venray en Boxmeer tellen de stemmen en de aftredende dorpsraadsleden benaderen de 
personen op volgorde van voorkeurstemmen. De nieuwe voorzitter wordt vervolgens door de 
dorpsraadsleden gekozen/ benoemd. 
 

Wanneer wordt de nieuwe dorpsraad actief: 
Tijdens de vergadering van 17 juni 2019 zal de nieuwe dorpsraad worden benoemd.  
Tot die tijd blijft de huidige dorpsraad actief.| 
 

Waar kunt u terecht met vragen: 
Reinhold@Oehmen.speedlinq.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Smakt – Holthees, 
Jeanne Janssen, Pieter Jeuken, Reinhold Oehmen,  
Sjaak Koopmans, Theo Steeghs, Hans Schröder, Peter Coppus. 
 

 


