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Notitie leefbaarheid: extra voorzieningen nodig? 
In de loop van 2014 -2015 heeft een werkgroep uit onze gemeenschap een onderzoek gedaan naar 
voorzieningen in Holthees-Smakt.  
Het was een prima onderzoek. Het kende echter twee beperkingen. Het biedt een overzicht van 
hetgeen de meeste voorzieningen als aanbod hebben. Enkele voorzieningen hebben  - om voor hen  
goede redenen – niet meegedaan aan het onderzoek. 
De tweede beperking is dat het onderzoek niet gericht was op de vraag wat we nodig hebben, dus of 
het aanbod aansluit op de vraag vanuit de gemeenschap. 
 
Intussen vindt er een zeer belangrijke ontwikkeling plaats in de samenleving:  de ontwikkeling van een 
zorgzame naar een participatie samenleving. Kern hiervan is dat de overheid zich op veel terreinen 
terugtrekt en dat de samenleving zelf – de burger, het dorp, de wijk – verantwoordelijk wordt. De rol 
van de overheid hierbij is faciliteren en ondersteunen. 
 
Voor degenen die zorg en / of ondersteuning nodig hebben houdt een participatiesamenleving 
principieel  in dat zij zelf aangeven waar behoefte aan is, wat nodig is.  Theo Steeghs (Dorpsraad), 
ondersteund door Marcelino Thuis (Sociom) zijn met de doelgroep in gesprek gegaan om deze 
behoeften in kaart te brengen. 
 
Bij dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen: 
 Wonen: Duidelijk is dat men in beginsel hier wil blijven wonen. Men is hier ingebed in de 

gemeenschap en voelt zich er thuis. Een eventueel vertrek naar elders heeft van doen met de 
vrees hier niet meer te kunnen blijven wonen vanwege de beperkte voorzieningen. 

 Voorzieningen: Hetgeen voortdurend terugkomt is dat er behoefte is aan een ontmoetingspunt , 
met name voor kwetsbare mensen. Het begrip "punt" dient heel ruim te worden gezien.  
Kwalificaties die genoemd worden zijn:  inloop-, eet-, zorg-, servicepunt. Hiermee wordt ook 
bedoeld  een plek waar sommigen – om mantelzorgers te ontlasten en om er " uit" te kunnen zijn - 
wekelijks enkele dagdelen voor activiteiten naar toe kunnen. Ook wordt bedoeld een plek waar 
primaire, laagdrempelige zorg gevonden kan worden. Hierbij wordt aangetekend dat deze plek, 
centraal gelegen en toegankelijk moet zijn. De zelfstandigheid om er te komen wordt dan 
bevorderd, spontane inloop en integratie gestimuleerd. Levendigheid die  gezien wordt trekt 
nieuwsgierigen aan en vergroot de mogelijkheid  dat inwoners elkaar helpen en ondersteunen. 

 Inzet eigen kracht: Duidelijk  is dat ieder vindt dat zij / hij moet doen wat mogelijk is, ook bij 
onderlinge hulpverlening.  B.v. ook al kun je niet veel, dan kan koffiezetten vaak nog wel. 
Sommigen kunnen anderen ophalen. 

 Vervoer:  Zij die niet over een auto beschikken, hebben duidelijk behoefte aan meer 
vervoersmogelijkheden. 

 Wederkerigheid: Hulp hoeft niet altijd van buiten te komen. Juist onderlinge hulp kan zeer 
waardevol zijn, vooral als deze wederzijds  is.  
Voor wat hoort wat: Niemand houdt graag zijn hand op. Hetgeen je voor elkaar doet hoeft niet 
precies in evenwicht te zijn. Zolang je iets voor elkaar kunt doen - dus ook iets terug doet - zal dit 
de eigenwaarde en onderlinge band versterken.  

 
Het wederzijdse geldt in relatie tot de gehele gemeenschap. Ook kwetsbaren willen en kunnen wat 
doen voor anderen. Wij (Marcelino en Theo) concluderen hieruit dat dit  een ontmoetingspunt nog 
belangrijker maakt. Onderlinge hulp kan via die weg op een natuurlijke  wijze worden georganiseerd.  
Uiteraard is het goed om bepaalde vormen van hulp gestructureerd te organiseren. Waar dat mogelijk 
is, dient dit echter op een natuurlijke wijze tot stand te komen. 
 



Woningbouw 
Holthees 
Er zit schot in de ontwikkeling van het plan voor een vijfkapper. Binnen enkele maanden verwachten 
we dat hiervoor groen licht wordt gegeven. 
Smakt 
Ook hebben we goede hoop dat het lukt in Smakt tot een plan voor huurwoningen te komen. 
 
Bladmanden 
In Holthees zijn er 4 bladmanden geplaatst. Je wordt verzocht om deze alleen voor bladen te 
gebruiken. 
 
Buurtpreventie 
We hebben borden “Buurtpreventie”. In Venray mogen die niet op gemeentegrond. Daarom moeten 
we voor Smakt zoeken naar een creatieve oplossing voor plaatsing. 
 
Spoorlijn 
De spoorlijn zal vanaf Vierlingsbeek in elk geval zijn tot het Pelgrimshuis verdubbeld worden. Om 
overlast vanwege treinen die stoppen zoveel mogelijk te beperken, wordt geprobeerd de verdubbeling 
te laten doorlopen tot de Maasheseweg. 
 
Fietsvierdaagse 
Het plan om het volgend jaar op de woensdag (de familiedag) van de vierdaagse alle dorpen van 
Venray aan te doen, begroeten we met enthousiasme. We zullen hieraan alle medewerking verlenen. 
 
Dorps-Wijkradenoverleg Boxmeer 
In een gezamenlijk overleg van de dorps-en wijkraden van Boxmeer is geconcludeerd dat de verdere 
ontwikkeling van hun rol en functie pas kan plaatsvinden, als de Gemeente haar zaken op orde heeft. 
Betreurd werd dat een vertegenwoordiger van het College (de Burgemeester) ontbrak bij het overleg. 
 
Mestfabriek firma de Groot 

De Dorpsraad heeft enkele vragen bij de plannen voor een mestfabriek van de firma de Groot : de 
mogelijke overlast vanwege transport bewegingen door het dorp. Bovendien mag door de 
uitbreiding het huidige en toekomstige bestemmingsplan geen belemmeringen ondervinden. 
Tevens is gewezen op de overcapaciteit van de mestverwerkingsinstallatie. De Gemeente heeft 
aangegeven dat de hoeveelheid te verwerken mest in de vergunning wordt geregeld. Zij kan en 
zal hierin handhaven. De transportbewegingen kan zij  niet beperken. 
Over de transport bewegingen gaat de gemeente in overleg met de Groot en zijn adviseur. 
 
Mediation 
In het kort verslag van juli is aangegeven dat we via mediation proberen de relatie met het College 
van B&W van Boxmeer te herstellen. We hebben verteld wat onze inzet zal zijn. 
Het traject is intussen gestart. Uitdrukkelijk is schriftelijk afgesproken dat ieder geheimhouding 
betracht over hetgeen daar besproken wordt en gebeurt. Uiteraard houden we ons hieraan.  
Natuurlijk hopen we uiteindelijk met een positieve conclusie naar jullie komen. 


