
Kort verslag uit de vergaderingen van de Dorpsraad 

Bouwen Holthees 
De bouw van 2 starterswoningen is begonnen. Onderhandelingen / gesprekken over een 
volgende tranche lopen nog. 
Eind februari start de bouw van het project van Wonen Vierlingsbeek. 
 
Bouwen Smakt 
Met de gemeente Venray en een projectontwikkelaar is er overleg over een plan van 8 woningen 
in Smakt. Het zal gaan om 50% huur- en 50% koopwoningen. De eerstgenoemde kunnen nog in 
de sociale sector vallen. 
 
Zwemschool en fysiotherapie Joke Janssen 
Het plan voor de zwemschool is goedgekeurd. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. De 
verwachting is dat de vergunning verleend zal worden. 
 
Grondwateronderzoek 
Onze indruk is dat de conclusies over de wateroverlast te snel naar alleen overvloedige regenval 
gaan.  
In de waterafvoer via de Loobeek/Het Afleidingskanaal zijn er enkele verbeteringen aangebracht. 
We zullen afwachten of de praktijk dit ook laat zien. 
 
Loopbrug bij School 
De vergunning voor de brug is binnen. Het Waterschap zal deze uit een speciaal potje 
financieren. 
Op/bij de brug komt een klaphek, dat altijd open is. Dieren (de koeien) worden binnengehouden, 
wandelaars kunnen er in en uit. Dit wordt met de school kortgesloten. 
De zorg voor de achterliggende schaatsbaan ligt bij het Oranjecomité. Energiekosten om water 
hierop te pompen, worden door de dorpsraad uit het leefbaarheidsbudget vergoed. 
 
Kruising Broek / St Jozeflaan 
Over de onveiligheid van de kruising is overleg geweest tussen Venray en Boxmeer. Deze is 1/3 
eigendom van Venray en 2/3 van Boxmeer. 
De gemeente Boxmeer zegt geen informatie te hebben over ongevallen. We informeren de 
gemeente schriftelijk over de feitelijke situatie. 
 
Elektrificatie en verdubbeling spoorlijn 
Binnenkort worden de Gedeputeerde van Limburg de handtekeningen van de actie aangeboden. 
We gaan al onze dorpsgenoten hierover via een rondschrijven informeren. 
Allerlei instanties (o.m. gemeenten) en pers worden ook geïnformeerd. 
 
Demografische ontwikkelingen 
Over de ontwikkeling van de samenstelling en toe- een afname van de bevolking in de gemeente 
Boxmeer is er een infoavond geweest. Er zijn presentaties geweest van diverse instanties. Het 
was een goede avond. Opvallend is dat Holthees (Smakt) een van de weinig plekken binnen de 
gemeente is waar er nog een bevolkingstoename is. 
 
School 
Het perspectief voor de school is gunstig. Er is ruim voldoende aanwas van kinderen om de 
toekomst van de school de komende jaren veilig te stellen. 
Er is een goed en actief onderwijsteam dat wil blijven zorgen voor een goede school. 
 
 



Evaluatie kermis 
Het ziet er naar uit dat de gemeente afziet van het zorgen voor een kermis in Holthees. In plaats 
daarvan kunnen we met het geldbedrag dat daar voor staat, zelf iets organiseren. 
Er is een groep van 9 enthousiaste inwoners die dit op zich wil nemen. Gedacht wordt aan een 
weekend in de eerste helft van september. 
Van het bedrag dat we van Boxmeer en Venray krijgen, aangevuld met hetgeen de dorpsraad 
jaarlijks bijdraagt vanuit het leefbaarheidsbudget, kan er iets moois worden gemaakt. 
 
Glasvezel 
Het glasvezelproject voor het buitengebied en dorpen van Venray is van start gegaan. Holthees 
en Smakt zijn over ongeveer een jaar aan de beurt.  
Wonen Vierlingsbeek doet hieraan mee, inclusief voor bestaande woningen. 
 
BGA – gebouw 
Het bestuur van het BGA gebouw is gestart met een onderzoek naar wat de verenigingen aan 
faciliteiten nodig hebben en of er zaken zijn waarin zij, inclusief ontwikkelingen in de toekomst, 
hoort te voorzien. 


