
Kort verslag uit de vergaderingen van de Dorpsraad 

Bouwen Holthees 
De plannen voor de bouw van een vijfkapper in Holthees zijn goedgekeurd door het 
huurderspanel en de Raad van Commissarissen.  
Het vaststellen van het programma van eisen geschiedt eind april. 
 
Waterschade monument 
Door de overstromingen van de Loobeek het vorig jaar is het monument beschadigd. Omdat het 
gemaal niet goed werkte zal het Waterschap een bijdrage leveren aan het herstel hiervan. I.v.m. 
de kunstroute willen dit voor Hemelvaartsdag realiseren. 
 
Elektrificatie en verdubbeling spoorlijn 
Onlangs is er met ProRail en de gemeente Venray overleg geweest. Dit heeft het volgende 
opgeleverd: 
 Op grond van de wetgeving is er bij het Pelgrimshuis geen ruimte voor het volledig 

openhouden van de spoorwegovergang. Het wordt een overweg voor langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers). 

 De Gemeente zorgt voor alle noodzakelijke aanpassingen om zwaar verkeer via de 
Pelgrimslaan en de Loobeek mogelijk te maken. 

 De treinwissel komt tussen de Carmelietenstraat en de Loobeek. De aanleg is zodanig, dat 
hij geen extra geluid oplevert.  

 Het stalen bruggetje op de grens Smakt – Holthees wordt vervangen. 
 

De plannen voor de overweg  Gildestraat -  Loonsewg worden nog uitgewerkt. Bij de gesprekken  
worden wij  én de aanwonenden/bedrijven van de Parallelweg betrokken. Voor zwaar verkeer zal 
de aansluiting van de  Parallelweg een probleem zijn. 
 
Glasvezel 
Het glasvezelproject voor het buitengebied en dorpen van Venray gaat door. Smakt en Holthees 
krijgen dus ook glasvezel. Eind dit jaar begint de aanleg. Wanneer wij aan de beurt zijn, weten 
we nog niet. 
 
BGA - gebouw 
Er zijn plannen om het BGA gebouw een nieuwe bestemming te geven en een uitbreiding van de  
parkeervoorziening te realiseren.  
Het gebouw is echter een sport – en jeugdaccommodatie. Het is niet zonder meer geschikt voor 
andere maatschappelijke doeleinden. De Raad van Toezicht heeft daarom besloten de aanvraag 
voor wijziging van de bestemming in te trekken. Voor er een wijziging komt, is er een onderzoek 
nodig naar de behoeften van de gemeenschap / de verenigingen. 
Na de inventarisatie en de aanpassing van de voorziening kan de wijziging plaatsvinden. 


