
Kort	verslag	uit	de	vergaderingen	van	de	Dorpsraad	

 
Renovatie Kapelstraat 
In het vorige verslag hebben we gemeld dat  op termijn de Kapelstraat wordt gerenoveerd.  Er is de 
mogelijkheid voor suggesties voor verbetering.  Ze kunnen bij de DR. worden gemeld. Wij sturen ze door 
naar de Gemeente Boxmeer. 
Nogmaals maken we ieder er op attent suggesties  te melden. 
 
BGA 
De gemeente is in overleg met de BGA om de bestemming te wijzigen. Het is de uitdrukkelijke wens van 
de DR een bestemmingswijziging en aanpassing van het gebouw n overleg met de gehele gemeenschap 
(de verenigingen) te doen. Daarvoor is vereist dat we weten wat we (de verenigingen) nodig hebben. 
 
Glasweb Venray / Glasvezel LvC (Boxmeer) 
Volgende week wordt opnieuw besloten over het Glaweb. Gaat de Raad van Venray akkoord, wat we 
verwachten, dan wordt met vertraging van 1 jaar gestart met de aanleg, vooralsnog alleen in de  dorpen.  
 
Woningbouw 
In Venray is er een verdiepingsavond geweest over woningbouw. De centrale vraag tijdens de 
avond was de toekomst van Venray wat wonen betreft: hoe willen we straks wonen en hoe gaan 
we daar mee om. Venray zal in Limburg de laatste gemeente zijn waar krimp gaat plaatsvinden. 
Er zal de komende 15 á 20 jaar veel vraag zijn naar levensbestendige starters- en 
huurwoningen. Dit geldt in zijn algemeenheid ook voor alle dorpen. De huidige grote wijken 
moeten een forse transformatie ondergaan 
Het traject voor de bouw van huurwoningen van Wonen Vierlingsbeek loopt volgens plan. 
 
Bezoek Jeroen de Groot aan de Dorpsraad 
Jeroen de Groot was tijdens vergadering aanwezig om zijn bedrijfsplannen toe te lichten.  
Voor de DR. is het algemeen belang uitgangspunt. Zij wil een ondernemer niet in de weg staan.  
Over de transportbewegingen en de verdere plannen van de Groot zijn er  vragen: (1) Komt de 
verkeersveiligheid in het gedrang? (2) Kunnen de bestemmingsplannen gevaar lopen?  
Jeroen de Groot geeft de volgende uitleg: 
Op jaarbasis zal het aantal transportbewegingen, incl. het mest rijden gemiddeld per dag 2 à 3 
zijn. Op piekmomenten (het uitrijden van mest b.v.) kan het aantal bewegingen op een dag 
behoorlijk (tot wel 18) oplopen. Dit is verwerkt in het gemiddelde van 2 à 3. Bij het uitrijden van 
de mest gebruikt hij een alternatieve route, niet langs de school. 
Op de locaties wordt niet bijgebouwd, wel verbouwd. 
De mestverwerkingsinstallatie is alleen voor zijn bedrijf. De overcapaciteit wordt niet gebruikt. 
Voor derden is dit om hygiënische redenen (voorkomen van overdracht van ziekten). Ook de 
provincie Brabant probeert dit te voorkomen. 
Voor de uitstoot van zijn bedrijf geldt een zgn. verbetermodel. Uitgangspunt is dat bij iedere 
nieuwe vergunning de uitstoot minder wordt. 
Hij geeft aan goede ervaringen te hebben met een eerdere dialoog over de plannen aan de 
Parallelweg. Hij hoopt ook met de buren van de Vliegenberg tot overeenstemming te komen. 
 
Elektrificatie spoorlijn 
De belangrijkste punten voor ons zijn het openhouden (en verbeteren) van de 
spoorwegovergang bij het Pelgrimshuis en het verplaatsen van de wissel naar een punt tussen 
Loobeek en Maasheseweg, dus buiten de bebouwde kom. In het overleg met ProRail is dit 
uitdrukkelijk aan de orde geweest.  De gemeente Venray staat hierachter. In het verslag van de 
bijeenkomst staat dat dit opnieuw wordt bezien. 


