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Kort verslag uit de vergaderingen van de Dorpsraad 
 
Peuterette gebouw 
Je hebt uiteraard kennis genomen van de commotie rondom de plannen van de gemeente om de 
peuterette af te breken. 
Nog een keer kort samengevat:  
 

De peuterette is ondergebracht bij de basisschool. Het gebouw staat daardoor leeg. Meerdere 
initiatieven zijn genomen om dit voor gemeenschapsdoeleinden te bestemmen. De gemeente 
Boxmeer wil ze niet in behandeling nemen. 
Fatsoensnormen en een convenant tussen de gemeente Boxmeer en de  dorps- en wijkraden 
verplichten de gemeente om over zaken die de leefbaarheid betreffen, overleg te voeren met 
ons als Dorpsraad. 
De gemeente Boxmeer heeft dit overleg niet gevoerd. Zij heeft de Dorpsraad zelfs niet 
geïnformeerd over de sloopplannen. De Dorpsraad heeft deze via andere wegen vernomen. 
Wij als Dorpsraad betreuren dit zeer, te meer omdat er nog een onderzoek loopt over de 
vraag of dit gebouw in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen niet echt nodig is.  
Pogingen om hierover vanuit de Dorpsraad met het College van B&W Boxmeer in overleg te 
treden hebben tot niets geleid: het collegebesluit is in gewapend beton gegoten. 
Een vraag waar we mee zitten is waarom zo snel gesloopt wordt en of er plannen zijn. 
 
Deze gang van zaken was de druppel die de emmer deed overlopen.Voortdurend ervaart de 
Dorpsraad dat de communicatie met de gemeente Boxmeer moeizaam verloopt: we worden 
niet geïnformeerd, afspraken worden niet nagekomen, we worden niet serieus genomen.  
Op grond hiervan heeft de Dorpsraad het vertrouwen in het College van B&W van Boxmeer 
opgezegd. Het jaarlijkse gesprek met het College van Boxmeer is daarom afgeblazen. 

 
Onze dorpsgemeenschap is actief en betrokken. Bij een bedreiging stellen we ons te weer.  
Donderdag 16 juni zou worden gestart met de sloop van de peuterette. Een aantal inwoners is een 
actie gestart. Zij hebben op woensdagavond een rij auto’s op het Meester Theo plein geparkeerd.  
Het was de volgende ochtend niet mogelijk met sloopmachines bij de peuterette te komen. 
Dag- en weekbladen, Hart van Nederland van SBS6 en de BLOS hebben hieraan ruim aandacht 
besteed. 
Elders in ’t Krentje vind je de diverse brieven die hierop en op het opzeggen van het vertrouwen 
betrekking hebben. 
Hoe nu verder????????????????????????????????????????????????? 

 

 
 



Woningbouw Holthees en Smakt 
Zoals je elders kunt lezen is er op 25 juni een open dag voor starterswoningen. Daarin is ook vermeld 
dat er nog starterswoningen beschikbaar zijn. 
De plannen voor een vijf-kapper, waarvan mogelijk twee bejaardenwoningen, worden steeds 
concreter. De concept tekening is te bezichtigen tijdens de open dag 
Voor Smakt gaan we zelf ideeën ontwikkelen voor het nieuwe bestemmingsplan.  
We hopen er in te slagen ook daar zoiets als een vijf-kapper te creëren in de huursector 
 
Brug A73: zo kan het ook!  
We hebben formeel bericht gehad dat de gemeente Venray geen geld beschikbaar stelt voor het 
realiseren van een brug onder / over de A73. 
De brief die we van het College van B&W van Venray hebben ontvangen is hét schoolvoorbeeld van 
hoe het ook kan: het besluit is zorgvuldig genomen, goed beargumenteerd en biedt ruimte voor 
medewerking bij andere initiatieven. 
 
Mobiele podium 
Het mobiele podium is gereed. Tijdens het Midzomernachtfeest bij de Mariakapel is het voor het eerst 
gebruikt. 
 
Cursus  voor niet – zindelijke honden 
Zoals je allen weten horen binnen de bebouwde kom en op andere plaatsen waar dit overlast geeft, 
honden- (en paarden)drollen te worden opgeruimd door de eigenaar van het dier.  
De meeste baasjes doen dit. Enkelen helaas niet. 
 
Er zijn honden van deze laatste groep die zich bij de Dorpsraad hebben beklaagd. Zij schamen zich 
voor hetgeen ze achterlaten. Ze zijn bereid, echter niet in staat dit zelf op te ruimen. 
Er zijn eenvoudige technieken die deze dieren kunnen leren om de eigen uitwerpselen op te ruimen. 
Zie onderstaand voorbeeld uit de gemeente Eguisheim in de Elzas, Frankrijk. 
Dieren die bereid de eigen rommel op te ruimen, kunnen zich bij de Dorpsraad melden voor een 
cursus. Hij is gratis, kost dus niets. 
Het kan natuurlijk zijn dat je je als baasje schaamt voor de situatie. Meld je dan zelf voor de gratis 
cursus. We kunnen je ook in andere technieken onderwijzen. 
 
 

 

 


