
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort verslag uit de vergaderingen van de Dorpsraad 
 
Peuterette gebouw 
Intussen hebben we als Dorpsraad gesprekken gevoerd met alle fracties van de 
gemeenteraad van Boxmeer. 
 
Op basis van mails/brieven hebben we hen het volgende laten zien: 

 Het College heeft verzuimd met ons te communiceren en te overleggen over de 
Peuterette. Dit is in strijd met het convenant tussen gemeente en dorpsraden. Nog 
meer is dit in strijd met alle vormen van fatsoenlijk bestuur. 

 Het College beweert in de pers zich hierover bij ons te hebben verontschuldigd. Tot 
op heden hebben we daar niets van gehoord. 

 Uit de stukken is ook duidelijke geworden dat de beweringen van het College dat wij, 
als Dorpsraad, tijdens de acties van onze dorpen geweigerd zouden hebben met haar 
te overleggen op onwaarheid berust. In tegendeel zelfs: het college heeft zelf een 
overleg afgeblazen. 

 We zitten nu in een patstelling. In het belang van onze gemeenschap moeten we hier 
toch uitkomen. Hiervoor is een eerste stap gezet: Een onafhankelijke buitenstaander 
is aangetrokken om tussen Dorpsraad en College te bemiddelen. 

De elementen die bij de bemiddeling aan de orde moeten komen zijn: 
 Op een of andere wijze zal het College een boetekleed  moeten aantrekken vanwege 

haar handelen in deze zaak. Hierbij gaat het om het niet communiceren en 
overleggen met de Dorpsraad en het verspreiden van onwaarheden, die ons schaden.  

 Er moet duidelijkheid komen over de rol van de Dorpsraad. Haar eigenheid hoort te 
worden erkend. Met haar zal op een respectvolle wijze als serieuze gesprekspartner 
en vertegenwoordiger van onze gemeenschap dienen te worden om te gaan. 

 In overleg met de Dorpsraad hoort worden bezien hoe de veroorzaakte schade 
gerepareerd kan worden. 

 Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het normaliseren van de  
betrekkingen. 

 
We hopen dat de gesprekken in de tweede helft van september zullen plaatsvinden. 
 
Eerder hebben we gezegd dat onze dorpsgemeenschap actief en betrokken is en zich bij een 
bedreiging te weer stelt. Dat dit nu en ook het vorig jaar is gebeurd, is een teken van haar 
vitaliteit. 
Deze weg, het staan voor onze toekomst houdt ons vitaal en leefbaar. Daar kunnen we trots 
op zijn. 



 
 
 
 
Woningbouw Holthees en Smakt 
Tijdens de open dag voor starterswoningen op 25 juni was er ruim belangstelling, ook van 
het college van Venray. Dat van Boxmeer ontbrak. De plannen voor een vijf-kapper (huur), 
waarvan mogelijk twee seniorenwoningen, worden concreet. 
Het ziet er naar uit dat er in Smakt een vierkapper en twee starterswoningen komen. 
 
Jeu de boules banen 
De sloop van de Peuterette ging zeer voortvarend. Daarbij zijn de jeu de boules banen 
beschadigd. Toegezegd was dat deze na de sloop weer goed opgeknapt zouden worden. 
Helaas gebeurt dit niet met voortvarendheid.: ze hebben nog steeds een aantal gebreken. 
 


