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Secr. p.a. Merseloseweg 83, 58O1CC Venray www.smakt-holthees.nl  dorpsraad@smakt-holthees.nl    
     

Notulen dorpsraadvergadering d.d.11.11.2019,  Pelgrimshuis 20.00 uur 
 
Aanwezig: De dorpsraad: voltallig; Kandidaat-leden voor de nieuw te vormen dorpsraad: Aria Merkestein,; 
Pascal van Opbergen, Joke Janssen, Harry Jacobs; Henk v.d.Heuvel, gemeente Venray; Yvonne van Deursen, lid 
werkgroep zonneparken/ potentieel nieuw lid dorpsraad; Inwoners Smakt: Hr.&Mevr.Etman en H. v.d.Heuvel; 
Henk Baltussen, Peel en Maas; Henk Willemssen, Hallo Venray; Rob Claassen, aannemer/ bedenker kleine 
woningbouwplannen (voor toelichting op 07.02).  
Afgemeld: Lid van de nieuw te vormen dorpsraad: Rob Poels  
 
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening De kandidaat-leden voor de  dorpsraad worden speciaal 
welkom geheten. Zij stellen zich voor. 

02   Algemeen . 

03  TS /PJ Notulen De notulen van de vergadering van 14.10.2019 zijn 
akkoord. 

04  Allen Ingelast agendapunt  Nog toe te voegen agendapunten: geen 

05  Allen Ingekomen stukken en 
mededelingen 

 Er zijn ons geen reacties op oproepen voor leden 
participatieraad Venray bekend. 

 Oproep van Venray voor het erfgoed beleid: 
geïnteresseerden kunnen zich zelf melden.  

06   SK/TS/PJ Secretariaat  

07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en 
bouwen Holthees  

 Plan 1e fase 4 starterwoningen:  Met een aanwonende is 
meerdere malen dit plan besproken. Het is op zijn verzoek 
aangepast. Op het plan is nu een zienswijze ingediend. De 
gemeente gaat ter voorkoming van ernstige vertraging 
overleggen om het plan snel vlot te trekken. 

 Plan 2e fase 4 starterswoningen: Dit wordt opgestart zodra 
de vergunning voor de 1e fase onherroepelijk is.     

 Van de gemeente is een bijdrage van €600 voor 6 
starterswoningen ontvangen. Voor alle starterswoningen is 
nu de bijdrage betaald. 

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en 
bouwen Smakt  

 Het concept plan woningbouw wordt door Rob Claasen 
toegelicht. Een omwonende heeft ernstige bezwaren. 
Het zou te dicht bij de andere bebouwing komen en 
daardoor de leefbaarheid van de omwonenden ernstig 
aantasten Het kan ook leiden tot verkeersproblemen. 
Afgesproken wordt de bezwaren te bespreken op de 
gemeente Venray. 
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 Bouwen door Wonen Limburg in kleine kernen  heeft de 
aandacht in het dorpsradenoverleg. 

08   Openbare ruimte en Groen  

08 01 SK/HS  Holthees, waaronder W.I.U.  Voorstellen W.I.U. 2020:  
 Uitbreiding van de verlichting Makkenweg;  
 Tussen de bruggen Smakt en Holthees: 

terugbrengen van de snelheid van 60 naar 30 km. 
p/u en het verbeteren van het wandelpad;  

 Voorrang regelen voor verkeer vanuit Holthees bij 
de brug Smakt;   

 Op/vanaf de Rieterweg te hard rijden aanpakken;  
 Een aantal T-splitsingen beter beveiligen.  

 De slijtlaag van de Kapelstraat wordt op termijn 
vernieuwd. Aanwonenden kunnen dan voorstellen doen 
voor verdere verbetering. 

 De bijdrage (€375) van de gemeente Boxmeer voor het 
bijenhotel is afgehandeld. 

08 02 SK/HS/RO Smakt   Ontwikkelingen zonneparken: Volgens de plannen 
komen er 2 parken dicht bij elkaar. De vraag is of dat 
mag.  
Afspraken en regels worden niet of onvoldoende 
nagekomen. Omwonenden worden niet betrokken bij de 
plannen. De omgeving wordt opgezadeld met de lasten 
en kan niet profiteren van de lusten. 
Bij de vaststelling van KODE Venray door de 
gemeenteraad is mogelijk niet alle info, die is 
opgehaald bij dorpsraden gedeeld met de raad. 
De wethouder heeft de input van de dorpsraden op 4 
november gepresenteerd op het dorpsradenoverleg.. 
Dit was na de besluitvorming door de raad op 29 
oktober. De input zou verwerkt moeten zijn in KODE 
Venray. Het is niet duidelijk waar. 
Het is wenselijk in het dorpsradenoverleg de 
ontwikkeling van zonneparken en met name de 
toepassing van KODE te bespreken. Ook aan de orde 
stellen dat  gebruik van goede landbouwgrond 
onwenselijk is. 

 Met Tomorrow Energie zijn afspraken gemaakt, die niet 
worden nagekomen. 

08 03 SK Onderhoud monument Het door gemeente Boxmeer uitgevoerde onderhoud is snel 
en goed gebeurd. De dorpsraad heeft Harrie Bloemen van 
de gemeente hiervoor bedankt. 

08 04 PJ Inrichting Smakterbroek, 
Loobeek/ Afleidingskanaal  

 

08 05  Algemeen  

09   Verkeer 

09 01 HS Holthees  

09 02 RO Smakt  

09 03 RO  Algemeen (veiligheid, bus 
trein) 

Vanuit Holthees is er niemand beschikbaar als 
afgevaardigde naar COVM. Het advies aan de gemeente is 
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iemand uit de omliggende dorpen te zoeken. 

10   Gemeente Venray 

10 01 JJ/RO Dorpsradenoverleg  De samenwerking van de dorpsraad Holthees – Smakt 
met het dorpsradenoverleg nog nader bespreken 

 Leden participatieraad Glasweb: er is nog geen lid 
hiervoor gekozen. 

 Een aantal dorpsraden zijn terughoudend over een 
kritische opstelling  tegen de ontwikkeling van 
zoneparken. Vanwege de impact  op de omgeving is 
het toch wenselijk de ontwikkelingen expliciet te 
bespreken (zie 08.02). Naar onze mening moet dit 
overleg een steviger standpunt innemen. Jeanne en 
Reinhold worden verzocht dit ter sprake te brengen. 

 Voorstellen voor de locatie(s) Free Wifi netwerk 
Glasweb Venray inleveren bij Reinhold. 

 De seniorenraad heeft een activiteiten/hobbycentrum.  
Informatie hierover komt in ’t Krentje. 

 Een werkgroep is bezig met de kwestie van 
huurwoningen in dorpen. 

10 02 PC/SK Algemene zaken gemeente 
Venray 

Afvaardiging dorpsraad (2 leden) bij afscheid burgemeester 
Hans Gilissen  op 14 december: Peter en Sjaak 

10 03 PJ/TS/RO Dop Smakt Het DOP van 2013 wordt alle nieuwe leden van de 
dorpsraad gestuurd. Ook hun opmerkingen zijn welkom.  
De ontwikkeling wordt een taak van de nieuwe raad. 

10 04 PC/SK Bezoek B&W / raadsleden  

11   Gemeente Boxmeer 

11 01 PC/SK Wijk en dorpsraden 
Boxmeer 

 

11 02 PC/SK Alg.zaken gemeente 
Boxmeer 

 

11 03 PJ/TS/RO Structuurvisie/DOP Holthees  

11 04 PC/SK Bezoek B&W / Raadsleden Collegebezoek 9 maart 20.00 uur te Smakt 

12   Communicatie 

12 01 JJ/SK/TS (Stichting) ‘t Krentje / 
Publicatiebord 

 

12 02  Verhuizingen t.b.v. ‘t Krentje Nieuwe en vertrokken inwoners. 

12 03 HS Werkgroep website  

12 04 Allen Voeden Website  

12 05 RO Aankondigingsborden    

12 06 PC/SK Omroep Venray / Blos  

13   Welzijnsorganisaties 

13 01 SK PON  

13 02 SK V.K.K. Brabant  

13 03 SK V.K.K. Limburg  
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13 04 SK Kennisplatform Kleine 
kernen 

 

13 05 SK Kern met pit  

13 06 PC/SK/TS Synthese / Sociom  

14   Welzijn 

14 01 PJ Jeugd (raad) / OCC  

14 02 TS Ouderen  

14 03 Allen Verenigingen  

14 04 Allen Welzijn algemeen Voor externe subsidies van de speeltoestellen is een 
formele ondersteuning van de gemeenten.  
Van de gemeente Venray is die ontvangen. Bij de 
gemeente Boxmeer ligt het verzoek dit snel af te handelen. 

14 05 TS Kerk,  icl. park en 
Eucharistische 
gemeenschap. 

De overeenkomst over het verenigingsplein is bijna rond. 
De grond behoort bij de kerk. Het Pelgrimshuis verzorgt het 
onderhoud. Met restricties mag het dit ook zelf gebruiken. 

14 06 PC/SK Horeca, gemeenschapshuis, 
Blokhut 

 

15   Projecten /Afzonderlijke items 

15 01 PC/SK/HS Periodiek terugkerend 
activiteiten  (kermis, 
kerstversiering, coll. rooster, 
herdenking 
oorlogsslachtoffers) 

 Financiële afwikkeling herdenking oorlogsslachtoffers 
bij 75 jaar bevrijding: na ontvangst van alle nota’s 
sturen we ze naar de gemeente Boxmeer, die 50% 
bijdraagt. 

 De bijdrage van gem. Venray voor het dorpsfeest wordt 
verhoogd van €900 naar €1500. De bestedingen dienen 
te worden verantwoord. 

 We verlenen medewerking aan de organisatie van een 
Energie café in Holthees. De info wordt in ’t Krentje 
gepubliceerd. 

15 02 PC/SK Toerist bewegwijzering  / 
wandelroute 

Bij Asteria zijn paaltjes van de wandelroute gesaboteerd. 
Peter gaat dit na.  

16   Interne organisatie DR 

16 01 PC/SK/TS Interne organisatie (KvK, 
Statuten en HH.regl.,  
functieverdeling) 

Overdracht taken en verantwoordelijkheden van de oude 
naar de nieuwe dorpsraad is gepland tijdens de december 
vergadering. 

17    Subsidies 

17 01 PC+SK Subsidies Rabo LVC/Horst-
Venray 

 

17 02 Allen Besteding 
leefbaarheidssubsidie 

 

18   Financiën 

18 01 Allen Bezittingen Dorpsraad  Het podium is nog niet compleet. Na inventarisatie van 
hetgeen ontbreekt, komt hierover overleg met de 
leverancier. De nieuwe eisen vragen extra onderdelen 
voor de veiligheid. Vanwege de te late levering zijn 
deze voor rekening van de leverancier. Ook de 
dorpsraad zal nog wat moeten betalen. 

 De cheques van Glasweb zijn teruggestort als bijdrage 
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voor het popstation en aangevuld tot €3800. T.z.t. 
krijgen we voor  ieder nieuwe aanmelding €100 terug. 

18 02 Allen Declaraties, facturen Ieder wordt verzocht vóór het einde van het jaar zijn 
declaratie in te leveren. 

18 03 MW/PJ Verslag kascontrole 
commissie 

 

19   Algemeen 

19 01 Allen Actielijst Toevoegen en verwijderen actiepunten. 

19 02 PC Volgende vergadering De volgende vergadering is op 9 december om 19.30 uur. 
De bijeenkomst staat in het teken van het afsluiten van de 
oude raad en het overdragen van taken naar de nieuwe.  
Twee punten zijn vooralsnog van belang: samenstellen 
nieuw dagelijks bestuur en de taakverdeling.  
Alle nieuwe leden ontvangen een blanco agenda. Hierop is 
te vinden wie waarvoor verantwoordelijk is. Ieder zal 
aantekenen waar de belangstelling ligt. 

19 03 PC Rondvraag  Sjaak: op de site “https://www.burgersvanvenray.nl/” 
worden stellingen geponeerd. Ieder kan daarop reageren. 

19 04 PC Sluiting  

19 05 TS/PJ Kopie aan Agenda: Voltallig bestuur, Henk v.d.Heuvel (gem.Venray), 
Samantha Regeer (Sociom), Andrea Rouland-van Boven 
(gem.Boxmeer) Griffie Boxmeer, Red. Peel en Maas, Red. 
Hallo-Venray. 
Notulen: idem. 
Kort verslag voor ’t Krentje en de Website 

 
 
 
Actie lijst dorpsraad: zie volgende blad 
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Actie lijst dorpsraad 

 
Actie door : Actie punt : Datum in: 

Allen   Kritisch website bezien.  11.01.2016  

Henk Houdt ons op de hoogte over stand van zaken bouwproject Smakt 08.04.2019 

Allen  Werven kandidaten voor Alert.  09.01.2017  

Theo  Met Herman-Jan v.Cuijk bespreken een artikel over Smakt – Holthees voor de 
site.  

13.02.2017  

Peter  Regelen verankeren en rechtzetten banners.  10.04.2017  

Allen   Samen met andere dorpsraden actie ondernemen over het standpunt van 
woningbouwverenigingen m.b.t. bouwen in kleine kernen.  

13.11.2017  

DR Discussie over gemeenschapsvoorzieningen Smakt. 12.11.2018 

Sjaak Onderzoekt de financieringsmogelijkheden voor een speeltoestel (ruim €19000) 
bij de school. 

14.01.2019 

Sjaak en Theo Passen in juli/augustus het DOP aan. 08.04.2019 

Peter Checkt bij Hennie of er meer goederen treinen komen  17.06.2019 

Peter Benadert J.Koopmans voor COVM 09.09.2019 

Allen, ook nieuwe leden Leveren  opmerkingen over het DOP 11.11.2019 

Peter en Theo Overleggen wie op het bevrijdingsfeest het woord voert namens de DR 09.09.2019 

Jeanne & Reinhold  Stellen in het dorpsradenoverleg de zonneparken en het standpunt van 
Wonen Limburg over bouwen in kleine kernen aan de orde. 

14.10.2019 

Pieter Verzorgt artikel ’t Krentje over bijenhotel 14.10.2019 

Jeanne en Reinhold Bespreken in het dorpsradenoverleg: 
 Bouwen in kleine kernen door Wonen Limburg   
 Niet/onvoldoende toepassen CODE bij de ontwikkeling van zonneparken 

en onwenselijk gebruik van landbouwgrond voor de parken.  

 

 
 


