
Kort	verslag	uit	de	vergaderingen	van	de	Dorpsraad	

Woningbouw in Holthees en Smakt  
 
De voorbereidingen voor het bouwen van 5 huurwoningen in Holthees zijn gestart. Het ziet er 
naar uit dat medio dit jaar begonnen wordt met de bouw. 
 
Ook de ontwikkeling van een bouwplan (huur en koop) in Smakt vordert. Voor met de bouw 
gestart kan worden, zal wat langer duren. 
 
Eerder hebben we gemeld dat woningbouwverenigingen zeer terughoudend zijn met het bouwen 
in kleine kernen. Wonen Vierlingsbeek is hierop gelukkig nog een uitzondering. 
Het beleid van de woningbouwverenigingen kan negatieve gevolgen hebben voor de toekomst 
(de leefbaarheid) in kleine kernen. Wij zullen ons hierbij niet neerleggen. Daarom gaan we in 
gesprek met andere dorpsraden en vervolgens de politiek (de colleges van B&W en de 
gemeenteraden van Venray en Boxmeer) om te bezien hoe noodzakelijke woningbouw in kleine 
kernen toch gegarandeerd kan worden. 
 
Pannakooi 

De Pannakooi wordt op het bestemmingsplan Holthees geplaats in week 9 t/m week 14,  week 
27 t/m week 33 en week 47 t/m week 52.  
Enkele bewoners uit de wijk zullen toezicht houden. 
 
Informatievoorziening BIEB tijdens kunstroute 
  
Tijdens de kunstroute plaatst de BIEB een tentje om potentiële gegadigden voor bouwen van 
informatie te voorzien. 

AED en Allert 

Ongetwijfeld weten jullie dat bij het Pelgrimshuis en het trefpunt een AED hangt. Deze kan helpen om 
bij hartinfarcten levens te redden. Van belang is zoveel mogelijk mensen te hebben die bevoegd en 
beschikbaar zijn om in voorkomende gevallen snel  te kunnen optreden. 
Daarom doen we de volgende oproep: 
 Ben je bereid  een korte cursus volgen (en jaarlijks een herhalingscursus) om met de AED te 

werken? Meld je dan bij de Dorpsraad! 
 Ben je al bevoegd (b.v. via je werk) met een AED te werken, maar hier niet ingeschreven bij 

Allert, meld je dan eveneens. 
 
Afrastering bij het monument. 
 
Langs de (oude) loop van de Loobeek/ het Afleidingskanaal tussen de kern van Smakt en Holthees 
heeft het Waterschap een afrastering geplaatst.  
Het is wenselijk dat deze wat verder afstaat van het monument. We nemen hierover contact op met 
het Waterschap. 
 
Beschadigde bermen in Smakt 
 
Vanwege het parkeren van vrachtauto’s zijn bermen in Smakt beschadigd.   We hebben contact met 
de Gemeente om deze te herstellen. 
 
 
 
 
 



Elektrificatie en verdubbeling van de spoorlijn 
 
Over de informatie bijeenkomst in december van het vorige jaar zijn we niet tevreden. Er was niemand 
die in staat was inhoudelijke vragen goed te behandelen. We zullen daarom om neen nieuwe 
bijeenkomst vragen. 
Intussen hebben we vragen en klachten gekregen m.b.t. de elektrificatie en verdubbeling van de 
spoorlijn. Deze worden gemeld bij de provincie Limburg. 
Voor een klankbordgroep zijn nog twee kandidaten nodig. Als je interesse hebt, meld je dan bij de DR. 
 
Het project deMaaslijn heeft onlangs haar eerste nieuwsbrief gelanceerd. Deze kun je vinden op de 
website:  www.demaaslijn.nl . 
Voor vragen/opmerkingen kun je terecht bij: info@demaaslijn.nl  Hier kun je je ook laten inschrijven 
voor de digitale nieuwbrief. 

 
 
 
 
 
 

	
	

	
	
	

	

 

 
	


