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Jaarlijkse vergadering
met verenigingen en
organisaties

Geen opmerkingen over het verslag.
Agenda aangepast. OLVG papierophaaldagen staan er niet in. Volgen nog.
Nog wat opmerkingen over de kalender. Worden later nog aangeleverd.
Plannen van de activiteiten. Er vallen geen activiteiten samen
Groen smakt. Verantwoordelijke is er niet.
Groen Holthees. Ze zijn nog niet zover. Ambtenaren zijn er nog mee bezig.
Realisatie bijenhotel? Toelichting van Pieter. Trapveldje in het midden wel maaien. De rest maar 1
maal per jaar zodat het verder groeit.
WIU opgave: 1 maal per jaar opgave doen. Hans noemt de punten. Zonnepanelen zijn verwijderd.
Reden onbekend.
Krentje bestaat 50 jaar in november 2020. Verenigingen krijgen daar nog bericht over. Idee opperen
om een andere voorkant te verzinnen voor de voorkant. Digitale versie. En andere voorkant. We
gaan een andere voorkant maken. In overleg met penningmeester proberen om iedereen
automatisch te laten betalen via een incasso.
In 2019 zeer tevreden over het dorpsfeest. 150 mensen die actief mee gaan doen. Bezig met de
geluidsinstallatie. Activiteiten voor de jeugd. 5-6 september 2020 is het dorpsfeest. Je kunt nog
steeds meedoen.
Speeltoestellen school. Subsidies aangevraagd. Op 1 front al subsidie gekregen. Gedeelte ook
zelfwerkzaamheid. Dit traject loopt al een half jaar.
Speelweide op de Smakt. Gaat gemeente Venray in investeren. Inge Vloet, Peter Deenen en Joke
Janssen. Keuze over wat we daar neer gaan zetten.
Dubbel spoor Smakt/Holthees. Provincie extra geld eind 2024 dit traject te realiseren. Verwachten
compleet dubbel spoor maar is nog niet duidelijk. Dubbel spoor geëlektrificeerd. Voorkeur voor
geheel dubbel spoor.
Zonnepark smakt. Kode Venray waar zonnepark aan moet voldoen. Gesprekken zijn nog doende. Wij
houden jullie op de hoogte. Er ligt een gewijzigd plan van Kronos. 3 maart mogelijkheid tot inspreken.
Het college komt met een voorstel dus op de voet volgen. 31 maart in de raadsvergadering.

Mobiel podium: bijna helemaal gereed. Er moeten nog wat zaken uitgeleverd worden en wij moeten
nog dingen terugleveren. Mag vanuit de verenigingen buiten dorp gebruik van worden gemaakt.
Henk van de Heuvel is aanspreekpunt voor verhuur hiervan.
Welkomstborden geplaatst. Afspraken gemaakt over gebruik hiervan. Bord niet dichtbouwen.
Plekken aangewezen gekregen door de gemeente. Je mag niet zomaar gaan graven. Alleen de
planken gebruiken.
Collegebezoek gemeente Boxmeer 11 mei. Openbare bijeenkomst. Agendapunten kunnen worden
aangeleverd voor 23 maart. In het Trefpunt.
BGA dorpsraadoverleg met gemeente Boxmeer over MFC voor de toekomst. Is aangekaart. Politiek
heeft aangegeven dat ieder dorp een gemeenschappelijke accommodatie moet hebben. Nu voorzien
maar we moeten een plan hebben in geval van wegvallen van huidige faciliteiten.
Woningbouw Holthees: Sjaak doet verslag. Stichting BIEB zal na afronding worden opgeheven.
Woningbouw Smakt: smakt is begonnen met plan. Nog steeds niets. Bestemmingsplan ook nog niet
gewijzigd.
Glasweb Venray: Holthees extra verdeelstation laten maken. We zaten al aan de max. Blauw plastic
om de kast heen? Reinhold gaat dit checken. Tevredenheidsonderzoek? Is niet duidelijk. Elk dorp
krijgt een gratis wifipunt. In smakt bij de kerk. In Holthees bij het BGA-gebouw.
Onderdoorgang A73, wandelpad. Weer aangewakkerd. Trekpontje onder brug door is het plan. We
moeten geld hebben voor onderzoek zegt gemeente Venray. Geld voor een onderzoekje nodig.
Massagewerk nodig bij Waterschap. Pontje ligt beetje vast momenteel. Henk van den Heuvel neemt
het mee.
Schaatsbaan waarschijnlijk verkocht aan inwoner van Holthees. Geen problemen voor schaatsbaan is
verwacht.
Beek achter het park bij Pelgrimshuis gaan ze uitgraven voor een betere afwatering richting Loobeek.
Niet bekend wanneer.
Preventie-app gebruik deze slim. Alleen om te melden en niet om terug te reageren. Beheerder is nu
Etienne Troisfontaine. Weer in Krentje. 3 mensen hebben zich gemeld.
AED alert, wie is er aangesloten? Oproep in Krentje plaatsen. Met 12 mensen of meer komt
gemeente Venray gratis een les geven. In Holthees kun je deze gewoon pakken. AED onderhoud in
Holthees, 250 euro voor onderhoud aan dit AED. AED wie in de groep zit worden aangestuurd door
de meldkamers. Voetbalclub schaft ook een AED aan in de kantine. Buiten de kantine hangen voor
250 euro subsidie. Meld deze aan bij AED-alert.
Website van de dorpsraad. Is up-to-date. Begrafenissen opnemen op de website: mag alleen als
families dit aangeven.
Jaarverslag: Theo krijgt complimenten. Punten ook nog voor nieuwe dorpsraad:
voorzorgsmaatregelen dorpshuis, samenvoeging gemeenten. Geen opmerkingen over het
jaarverslag. Woningbouwverenigingen willen eigenlijk niet meer gaan bouwen in kleine kernen. DRO
Venray gaat wel pleiten voor huurwoningen in kleine dorpen.
Financieel verslag. Geen verdere opmerkingen. Toelichting moet op een apart blaadje er bij.
Rondvraag:

Etienne: processierupsen? School hangt zelf kastjes neer. Gemeente heeft zelf 2 plekken aangegeven
waar ze de vogelkastjes gaat hangen.
Piet: onderhoud door de gemeente. Ze krijgen het niet voor elkaar om alles te spuiten. Koolmeesjes.
Groot gedeelte weghalen maar niet alles.
Piet: verkeer. Broek heuvel in de weg. Meld dit via de klachtenlijn.
Geen verdere vragen meer.

