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Notulen dorpsraadvergadering d.d.14.10.2019, Pelgrimshuis 20.00 uur
Aanwezig: De dorpsraad: voltallig; Aria Merkestein, komend nieuw lid dorpsraad; Willem Menting, Peel en
Maas; Henk Willemssen, Hallo Venray.
Afgemeld: H.v.d.Heuvel, gemeente Venray
Gasten: Boudewijn Sterk, "Stop Vliegbasis de Peel"; Martin Houben, Voorzitter Glasweb Venray
Nr
01

x

Verantw.
PC

02

Onderwerp
Opening
Algemeen

.
Notulen vergadering 09.09.2019.
Het collegebezoek van 9 maart 20.00 uur en de
inventarisatie van wensen en behoeften van onze
gemeenschap in het kader van de ontwikkeling
van de kernendemocratie zijn activiteiten, die los
staan van elkaar. Verder is het verslag akkoord
Nog toe te voegen agendapunten: geen

03

TS /PJ

Notulen

04

Allen

Ingelast agendapunt

05

Allen

Ingekomen stukken en mededelingen

06

SK/TS/PJ

Secretariaat

07

Bestemmingsplan en bouwen

07

01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en bouwen
Holthees

07

02 MW/RO

08
08

Bestemmingsplan en bouwen Smakt

Het verzoek van de participatieraad Venray wordt
in ’t Krentje gepubliceerd.

Op project van 4 starterwoningen is een
zienswijze ingediend. Hier vindt verder overleg
over plaats. Het kan een langdurige procedure
worden. Terugtrekken van het project is te duur.
 De concept tekening voor het plan Smakt ziet
er goed uit. Toelichting komt in de november
vergadering.
 Wonen Limburg zegt geen vragen te kennen
voor huurwoningen in Smakt. Dat deze er niet
zijn, is niet juist. We hebben dat al diverse
malen laten weten. Dit probleem is er in
meerdere dorpen. Daarom bespreken we het
in het dorpsradenoverleg.

Openbare ruimte en Groen
01 SK/HS

Holthees, waaronder W.I.U.
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De bijdrage van de gemeente voor het bijenhotel
is geregeld. Voor het opnieuw inzaaien van het
gras komen er nog meer kosten.
Pieter zorgt voor een artikel in ’t Krentje.

08

02 SK/HS/RO Smakt

08

03 SK

Onderhoud monument

08

04 PJ

08

05

Inrichting Smakterbroek, Loobeek/
Afleidingskanaal
Algemeen

09

Verkeer

09

01 HS

Holthees

09

02 RO

Smakt

09

03 RO

Algemeen (veiligheid, bus trein)

10
10

Voor de W.I.U horen voorstellen uiterlijk
15.01.2020. binnen te zijn.
Zonneparken:
Aanvraag vergunning Tomorrow Energie: Bij het
overleg op 12 september hebben we gemeld dat het
plan wat ons betreft niet kan doorgaan. Wij zetten
vraagtekens bij het beleid van de gemeente Venray.
Conform het Kader Opwekking Duurzame Energie
(KODE) horen omwonenden te worden betrokken.
Dit is niet/onvoldoende gebeurd. De vraag is wat
de raad nu gaat doen. Het CDA wil geen parken
op landbouwgrond.
De werkgroep zal aanvullende vragen stellen aan
het college en zoekt contact met diverse partijen.
Ook gaan we over deze kwestie overleg voeren in
het dorpsradenoverleg en Gedeputeerde en
Provinciale staten hierover schriftelijk ons
standpunt kenbaar maken.




Afvaardiging naar COVM: is nog niet geregeld.
Boudewijn Sterk, werkgroep "Stop Vliegbasis
de Peel" zoekt samenwerking met dorpsraden
om acties tegen het heropenen van de
vliegbasis af te stemmen en om samen te
werken. Het gaat o.m. om het verzorgen van
goede informatie naar de burger en het
afstemmen van en samenwerken bij acties.
Hij heeft contact met (gespecialiseerde)
advocaten voor procedures die gaan volgen.
Bij info avonden worden ze uitgenodigd.
Burgers die een rechtsbijstandsverzekering
hebben, waarin het pakket consument en
wonen zit, kunnen via die weg aansluiten.
De dorpsraad wil graag samenwerken.
’t Krentje staat open voor de info voorziening.
Ook werken we samen bij info bijeenkomsten.
We sturen alles door naar de ons omringde
dorpsraden van Boxmeer.



Samenwerking van de dorpsraad Holthees –
Smakt met het dorpsradenoverleg: Volgende
vergadering terug laten komen.

Gemeente Venray
01 JJ/RO

Dorpsradenoverleg
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10

02 PC/SK

Algemene zaken gemeente Venray

10

03 PJ/TS/RO

Dop Smakt

10

04 PC/SK

Bezoek B&W / raadsleden

11

Martin Houben, voorzitter Glasweb Venray
overhandigt 2 cheques, totaal t.w.v. €1790,
voor de werving van leden voor Glasweb
Venray.
Peter en Reinhold, leden van de werkgroep
nemen in ontvangst. Peter dankt de werkgroep
voor haar inzet. Het geld wordt aan de
leefbaarheid in onze gemeenschap besteed.

Ingeleverde stukken DOP: Foei!!!!

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

12

Verslag Partner overleg:
Voor een gemeenschappelijke accommodatie
Holthees is er nog geen reservering in de
begroting. Het “heeft de aandacht”. We zetten
dit op de agenda bij de inventarisatie van over
te dragen punten naar de nieuwe gemeente.
Meldingen overlast, van welke aard ook: er is
een flyer van, die ook digitaal beschikbaar is.
Hierin komt een apart veld voor dorps-en
wijkraden.
De flyer zit al in de mededelingenkast en komt
in ’t Krentje en op onze site.
Verslag gesprek bewonersraad (Jose
Lichteveld): de bewonersraad is ontevreden
over hoe zij betrokken wordt bij de woonvisie
Boxmeer. Zij overweegt de stekker uit het
overleg te trekken. José zal Sjaak op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.

Collegebezoek 9 maart 20.00 uur te Smakt

Communicatie

12

01 JJ/SK/TS

(Stichting) ‘t Krentje / Publicatiebord

12

02

Verhuizingen t.b.v. ‘t Krentje

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
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Nieuwe en vertrokken inwoners.

13

03 SK

V.K.K. Limburg

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

14

05 TS

Kerk, icl. park en Eucharistische
gemeenschap.

14

06 PC/SK

Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut

15
15

Het ziet er naar uit dat we het benodigde geld voor
de speeltoestellen bij elkaar krijgen.
 De overeenkomst over het verenigingsplein is
rond. Als het Pelgrimshuis verkocht zou
worden, vervalt deze.
 De ruimte onder en achter de kerk wordt door
eigen werk en met een sponsor aangepast.

Projecten /Afzonderlijke items
01 PC/SK/HS

Periodiek terugkerend activiteiten
(kermis, kerstversiering, coll. rooster,
herdenking oorlogsslachtoffers)





15

02 PC/SK

16
16

Toerist bewegwijzering / wandelroute
Interne organisatie DR

01 PC/SK/TS

17

Interne organisatie (KvK, Statuten en
HH.regl., functieverdeling)

Subsidies

17

01 PC+SK

Subsidies Rabo LVC/Horst-Venray

17

02 Allen

Besteding leefbaarheidssubsidie

18
18

Dorpsfeest: Het besluit over de bijdrage van
Venray is vertraagd tot november.
De evaluatie moet nog plaats vinden.
Herdenking oorlogsslachtoffers bij 75 jaar
bevrijding is goed verlopen.
Het monument heeft schade door de
wateroverlast van enige tijd geleden. Ook is
er herstel gepleegd waarover de kunstenaarontwerper, vanwege de kleur v.d. stenen niet
tevreden is. Sjaak zoekt hierover contact met
de gemeente, die het onderhoud verzorgt.
De facturen zijn er nog niet. 50% wordt
betaald door de gemeente Boxmeer.

Financiën
01 Allen

Bezittingen Dorpsraad
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Stand van zaken benaderen kandidaten leden
dorpsraad. Er lopen nog enkele vragen.
In de november vergadering komt de overdracht
van taken en verantwoordelijkheden van de oude
naar de nieuwe dorpsraad aan de orde. Tijdens de
december vergadering is de formele overdracht.
We nodigen de gemeenschap hierbij uit.

18

02 Allen

Declaraties, facturen

18

03 MW/PJ

Verslag kascontrole commissie

19

Algemeen

19

01 Allen

Actielijst

19

02 PC

Volgende vergadering

19

03 PC

Rondvraag

19

04 PC

Sluiting

19

05 TS/PJ

Kopie aan

Actielijst: zie volgende pagina.

Notulen vergadering Dorpsraad Smakt-Holthees dd. 14.10.2019
Pagina 5 van 6

Toevoegen en verwijderen actiepunten.

De volgende vergadering is Sjaak afwezig.
Op de vragen per mail van St. Anthonis over het
opstarten van een dorpsraad, zal Theo reageren.

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
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

Met andere dorpsraden en politiek bespreken “beleid kleine kernen” van
woningbouwverenigingen.
Werven kandidaten voor Alert.

09.01.2017

Met Herman-Jan v.Cuijk bespreken een artikel over Smakt – Holthees voor de
site.
Regelen verankeren en rechtzetten banners.

13.02.2017

13.11.2017

DR

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

Pieter

Verzorgen contacten over bijenhotel

10.12.2018

Allen

Dop opnieuw bezien

14.01.2019

Sjaak

14.01.2019

Theo

Onderzoekt de financieringsmogelijkheden voor een speeltoestel (ruim €19000)
bij de school.
Gaat bij bewonersraad na welke afspraken er zijn.

Allen

Sturen opmerkingen over het DOP vóór de volgende Theo toe.

08.04.2019

Sjaak en Theo

Passen in juli/augustus het DOP aan.

08.04.2019

Jeanne en Rini Gerrits

Organiseren 75 jaar bevrijding

08.04.2019

Martine Bruinink

Checkt waarom particuliere zonnepanelen niet meetellen bij duurzaam
gemeente Venray
Checkt bij Hennie of er meer goederen treinen komen

17.06.2019

Reageert op het verslag van de thema-avond dorps- en wijkraden over
duurzaamheid
Peter
Benadert J.Koopmans voor COVM
Peter,Sjaak,Pieter,Theo Aanpassen Dop

08.07.2019

Allen

Leveren met spoed opmerkingen over het DOP

09.09.2019

Peter

Onderzoekt stand van zaken evaluatie dorpsfeest en bijdrage gem. Venray

09.09.2019

Peter en Theo

Overleggen wie op het bevrijdingsfeest het woord voert namens de DR

09.09.2019

Peter en Sjaak

Maken verslag van het overleg met wethouder v.d.Putten

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

Theo

Beantwoord de vraag van St. Anthonis over het opstarten van een
dorpsraad.

14.10.2019

Jeanne

Zorgt voor publicatie in ’t Krentje van het verzoek van de participatieraad
Venray.

14.10.2019

Allen
Theo
Peter
Allen

Peter
Sjaak
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09.01.2017

10.04.2017

12.11.2018

08.07.2019

17.06.2019

09.09.2019
09.09.2019

