
Kort verslag uit de vergaderingen van de Dorpsraad 
 

Woningbouw Smakt en Holthees 

De gemeente Venray heeft, zoals bekend, grond aangekocht voor  woningbouw in Smakt. We zijn nog 

steeds in afwachting van een concreet plan. Hierbij willen we inbreng hebben. Een plan hoort immers 

goed aan te sluiten op de behoeften die binnen onze gemeenschap leven. 

Er komt heel waarschijnlijk geen ruimte voor huurwoningen. In Holthees zal die er wel zijn. 

 

De regeling van 10% korting op de grondprijs voor vrije sector woningen in Holthees is verlengd tot 

eind 2016. Die van 25% voor starterswoningen is verlengd tot eind 2017. 

Waar er gebouwd gaat worden in het kader van CPO hebben we enige ruimte om dit jaar voor zowel 

vrije sector-, alsook starterwoningen een financiële bijdrage te leveren. 

 

Klachten over water in kelders na herinrichting Loobeek / Vierlingsbeekse Molenbeek 

Als u klachten hebt of houdt over water in de kelder na de herinrichting van de Loobeek / 

Vierlingsbeekse Molenbeek kunt u deze melden bij Mark Kerkhoff van Waterschap Aa en Maas. 

 

Parkeerfaciliteiten BGA-gebouw 

Samen met alle belanghebbenden is er met de gemeente Boxmeer een goed overleg geweest over 

parkeerfaciliteiten bij het BGA-gebouw. Er is nu een formele aanvraag ingediend. 

 

Wil de gemeente Boxmeer ons laten doodvallen? 

Zowel in Smakt als in Holthees is er een AED. Bij een plotselinge hartstilstand kan dit, in afwachting 

van hulp door ambulancepersoneel, levensreddend zijn. 

De kosten voor de AED te Smakt worden gedragen door stichting “Hard voor Hart” met een subsidie 

van de gemeente Venray. De gemeente Boxmeer weigert hieraan bij te dragen. Dit zou uit ons 

leefbaarheidsbudget gefinancierd moeten worden. 

Echter: Dit budget van Boxmeer is aanzienlijk kleiner dan dat van Venray. Bovendien verwijst de 

gemeente Boxmeer voor alles naar dit budget, b.v. het vorig jaar voor de jeu de boules baan. De 

kosten hiervan waren hoger dan ons jaarlijkse budget. 

 

Peuterette gebouw 

Nu de peuterette in goed overleg met de Dorpsraad is ondergebracht bij de  basisschool hebben we 

bij een evaluatie met de basisschool vernomen dat de gemeente dit gebouw wil afbreken. Wij vinden 

dat we als dorpsraad erin betrokken moeten worden. We moeten immers eerst bezien of we dit voor 

een andere doeleinde nodig hebben. We hebben de gemeente daarom formeel verzocht met ons in 

gesprek te gaan over de mogelijkheden. 

 

Brug A73 

Vooralsnog is een brug / tunnel over/onder de A73 in de Spurkt voor voetgangers/fietsers  afgewezen 

om financiële redenen. We geven echter niet op en proberen dit alsnog te realiseren. 

 

Fietssuggestiestroken Kapelstraat 

Op termijn is er voor de Kapelstraat groot onderhoud gepland. We hebben verzocht om dan daar ook 

uit het oogpunt van veiligheid fietssuggestiestroken aan te brengen. 

 

Goaltjes bij het Ommetje 

De Voetbalvereniging heeft twee goaltjes besteld voor het speelveld  bij het Ommetje. De Dorpsraad 

betaalt uit haar leefbaarheidsbudget 50% van de kosten. 

Er is één probleem: Het Ommetje heeft een mooi speelveld. Zowel op het veld als in de bermen van 

het pad zijn zeer veel hondendrollen te vinden.  



Niemand wil dat onze kinderen bij hun spel hierdoor worden gehinderd! Daarom: zoals goed 

burgermansfatsoen en de gemeenteregels vereisen: geniet van uw dier, maar ruim de drollen op! 

 


