Aan: de inwoners van Smakt-Holthees
Van: de Dorpsraad Smakt-Holthees
Datum: 1 juni 2020

Er spelen op dit moment een aantal zaken waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt. Een greep
hieruit:
Zonnepark Smakt. Afgelopen 12 mei vergaderde de gemeenteraad van Venray om zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken over de plannen van het zonnepark. Het college van B & W neemt
dan aan die hand hiervan een beslissing of het over zal gaan tot vergunningverlening. De Dorpsraad
heeft op 3 maart jl op bet Sprekersplein zijn onbehagen laten zien en voorafgaand aan de
gemeenteraadsvergadering van 12 mei heeft de Dorpsraad een uitgebreide brief gestuurd naar de
raad opdat er een goed onderbouwde discussie gevoerd kon worden. We hebben duidelijk kunnen
maken dat we het niet eens waren met de procedure: de omgevingsdialoog met de burgers van
Smakt liet zeer te wensen over, het plan voor het zonnepark voldeed niet aan hetgeen in de KODE
Venray (het gemeentebeleid m.b.t. duurzame energieopwekking), en er was bovendien
onvoldoende naar alternatieven gekeken. Tijdens de zitting van 12 mei werd duidelijk dat de
meerderheid van de gemeenteraad het alternatieve plan een kans wil geven. In dat plan wordt aan
de andere kant van A73 een zonnepark neergelegd. We hopen dat het college van B & W daar
gehoor aan wil geven. We blijven het volgen en staan in contact met de “Werkgroep Zonnepark
Smakt”.
Vliegbasis De Peel. Het Ministerie van Defensie is bezig te bekijken of vliegbasis De Peel weer kan
worden gebruikt voor straaljagers. Hiervoor trekt de Dorpsraad samen op met andere dorpsraden,
en staan we in overleg met de actiegroep “Stop Vliegbasis de Peel”. Afgelopen tijd lag er bij de
Gemeente Venray een stuk ter inzage als onderdeel van de Milieu Effect Rapportage. Als Dorpsraad
hebben we een zienswijze ingediend omdat we vinden dat er onvoldoende wordt gekeken naar
mogelijk geluidsoverlast. Samen met de snelweg en het spoor, is de geluidsbelasting voor sommige
huizen in de Smakt nu al te hoog, mocht het zonnepark doorgaan dan neemt dit nog verder toe. We
blijven het volgen.
Nieuwbouw Smakt. De gemeente Venray heeft in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat er
vergunningen kunnen worden verleend voor het bouwen van een aantal huizen in Smakt aan de
Rector Cremersstraat. De details van het plan staan nog niet vast. Daarnaast heeft de gemeente ons
gevraagd een plan voor nieuwe speeltoestellen voor in het speeltuintje in Smakt te maken.
Gemeente Land van Cuijk. Zoals bekend, gaat de Gemeente Boxmeer per 1 januari 2022 samen met
de Gemeenten Cuijk, St Anthonis, en Mill & St Hubert. Samen worden we dan de Gemeente Land
van Cuijk. Binnenkort gaat er een participatie-traject van start waarin de dorps- en wijkraden hun
ideeën over de kernendemocratie kunnen aanleveren aan de werkgroep van de nieuwe gemeente.
Hoe het er precies uit gaat zien weten we dus ook nog niet.
Energietransitie Gemeente Boxmeer. Niet alleen de Gemeente Venray, ook de Gemeente Boxmeer
is bezig met de energietransitie. Binnenkort start de Gemeente Boxmeer een overleg-traject waarin
de dorpsraden en wijkraden gehoord zullen worden over wat hun wensen en bedenkingen zijn wat
betreft de opwekking van duurzame energie. Dit gaat dan met name over de aanleg van
zonneparken en de bouw van windmolens. Het is belangrijk dat wij als inwoners van Smakt-Holthees
duidelijk maken hoe we mee kunnen doen in de energietransitie op een manier die bij ons past.

Als dorpsraad willen we de belangen en wensen van het dorp laten horen. In deze tijd komen we
elkaar minder tegen op straat, maar het is belangrijk dat we jullie mening horen. Als jullie dus iets
vinden van een van deze zaken, ideeën hebben, of een vraag of opmerking, laat het ons dan weten.
Dat kan bijvoorbeeld via dorpsraad@smakt-holthees.nl of neem contact op met 1 van de
dorpsraadleden.
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