
Jaarverslag 2016: Dorpsraad Smakt-Holthees 
De Dorpsraad: hoe zij nog steeds ploetert en zoekt 

 

Het besluit tot sloop van de peuterette en uitvoering van de sloop van dit besluit heeft er toe geleid 
dat de Dorpsraad het vertrouwen in het College van B&W van Boxmeer heeft opgezegd. Een 
sluimerend conflict kwam tot uitbarsting. 

De peuterette is in goed overleg met de Dorpsraad ondergebracht bij de basisschool. Vervolgens 
heeft het College van Boxmeer zonder overleg met de Dorpsraad besloten tot sloop van dit gebouw. 
Medio 2016 is dit gebeurd. De Dorpsraad voelde zich al vaker niet serieus genomen en werd nu bij 
een zeer belangrijke kwestie voor de leefbaarheid buiten spel gezet. 

Onduidelijk was waarom er zoveel vaart gezet werd achter het sloop. Dit was te prematuur. Samen 
met Sociom liep er nog een onderzoek naar de behoeften in de veranderde maatschappelijke 
situatie. 

In het belang van de gemeenschap horen College en Dorpsraad goed samen te werken Daarom zijn 
er bemiddelingspogingen om tot normalisatie van de verhoudingen te komen. 

Bij het opstellen van dit jaarverslag zijn de gesprekken nog niet afgerond. 

In 2015 hebben wij ons samen met Overloon en Maashees met succes verzet tegen de afsluiting van 
de Holthesedijk. Dit werd nodig geacht voor de ontwikkeling van het Schaartven en het gebied 
eromheen. Het heeft tot een aanvaring geleid met het College van B&W. 

In de nieuwjaarstoespraak van 2016 heeft de burgemeester de actie “Holthesedijk” positief 
gelabeld. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe contouren van het Schaartven zijn wij en de dorpsraden van 
Overloon en Maashees, alsmede een aantal natuurorganisaties betrokken. 

De Dorpsraad vindt dat zij zich niet moet mengen in de discussie rondom uitbreidingsplannen van 
ondernemers. Waar zij wel voor wil staan is de zorg voor de gezondheid en de (verkeers)veiligheid. 

De website is sedert 25 december 2015 in de lucht. Technisch is hij klaar. De inhoudelijke 
ontwikkeling is een voortdurend lopend proces. Intussen bevat hij goede aantrekkelijke informatie. 

 
 

  



Leefbaarheid: extra voorzieningen nodig? 

In de loop van 2014 -2015 heeft een werkgroep uit onze gemeenschap een onderzoek gedaan naar 
voorzieningen in Holthees-Smakt. Het was een prima onderzoek. Het kende twee beperkingen. Het 
biedt een overzicht van hetgeen de meeste voorzieningen als aanbod hebben. Enkele voorzieningen 
hebben - om voor hen goede redenen – niet meegedaan aan het onderzoek. 

De tweede beperking is dat het onderzoek niet gericht was op de vraag wat we nodig hebben, dus of 
het aanbod aansluit op de vraag vanuit de gemeenschap. 

Intussen vindt er een zeer belangrijke ontwikkeling plaats in de samenleving: de ontwikkeling van 
een zorgzame naar een participatie samenleving. Kern hiervan is dat de overheid zich op veel 
terreinen terugtrekt en dat de samenleving zelf – de burger, het dorp, de wijk – verantwoordelijk 
wordt. De rol van de overheid hierbij is faciliteren en ondersteunen. 

Voor degenen die zorg en / of ondersteuning nodig hebben, houdt een participatiesamenleving 
principieel in dat zij zelf aangeven waar behoefte aan is, wat nodig is. De Dorpsraad is - ondersteund 
door Sociom - met de doelgroep in gesprek gegaan om deze behoeften in kaart te brengen. 

Bij dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen: 

Wonen:  
In beginsel wil men hier wil blijven wonen. Ingebed in de gemeenschap voelt men zich hier thuis. Een 
eventueel vertrek naar elders heeft van doen met de vrees hier niet meer te kunnen blijven wonen 
vanwege de beperkte voorzieningen. 

Voorzieningen:  
Met name kwetsbare mensen hebben behoefte aan een ontmoetingspunt. Het begrip "punt" dient 
heel ruim te worden gezien. Kwalificaties die genoemd worden zijn: inloop-, eet-, zorg-, servicepunt. 
Ook wordt bedoeld een plek waar sommigen – om mantelzorgers te ontlasten en om er "uit" te 
kunnen zijn - wekelijks op enkele momenten voor activiteiten naar toe kunnen. Aan een plek waar 
primaire, laagdrempelige zorg gevonden kan worden, is ook behoefte. 

Dit punt, deze plek dient centraal gelegen en toegankelijk te zijn. De zelfstandigheid om er te komen 
wordt dan bevorderd, spontane inloop en integratie gestimuleerd. Levendigheid die gezien wordt 
trekt nieuwsgierigen aan en vergroot de mogelijkheid van wederzijds hulp en ondersteuning. 

Inzet eigen kracht:  
Ieder vindt dat dat zij / hij moet doen wat mogelijk is, ook bij onderlinge hulp. Al kun je niet veel, dan 
kan b.v. koffiezetten vaak nog wel. Sommigen kunnen anderen ophalen. 

Vervoer:  
Zij die niet over een auto beschikken, hebben behoefte aan meer vervoersmogelijkheden. 

Wederkerigheid:  
Hulp hoeft niet altijd van buiten te komen. Juist onderlinge hulp kan zeer waardevol zijn, vooral als 
deze wederzijds is. 

Voor wat hoort wat:  
Niemand houdt graag zijn hand op. Hetgeen je voor elkaar doet hoeft niet precies in evenwicht te 



zijn. Zolang je iets voor elkaar kunt doen - dus ook iets terug doet - zal dit de eigenwaarde en 
onderlinge band versterken. 

Het wederzijdse geldt in relatie tot de gehele gemeenschap. Ook kwetsbaren willen en kunnen wat 
doen voor anderen. Dit maakt een ontmoetingspunt nog belangrijker. Onderlinge hulp kan via die 
weg op een natuurlijke wijze worden georganiseerd. 

Uiteraard is het goed om bepaalde vormen van hulp gestructureerd te organiseren. Waar dat 
mogelijk is, dient dit echter op een natuurlijke wijze tot stand te komen. 

De vraag naar een ontmoetingspunt roept ook de vraag op in of er meer 
gemeenschapsvoorzieningen nodig zijn. Met die vraag zal de DR. aan de slag gaan. 

 

Woningbouw 

Smakt 
De gemeente Venray heeft, zoals bekend, grond aangekocht voor woningbouw in Smakt. Het plan is 
nog in ontwikkeling. Een plan hoort goed aan te sluiten op de behoeften die binnen onze 
gemeenschap leven. Met diverse partijen vindt er daarom overleg plaats om ook tot huurwoningen 
te komen. Wij hebben goede hoop dat het ons lukt deze te realiseren. 

Holthees 
De stichting BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) heeft in overleg met Wonen Vierlingsbeek een plan voor 
een vijfkapper ontwikkeld. Dit kunnen senioren- en eengezinswoningen zijn in de huursector. Er zijn 
ruim voldoende kandidaten voor deze woningen. De bouw start medio 2017. 

De BIEB gaat door met het ontwikkelen en stimuleren van de bouw van starters- en vrije sector 
woningenregeling. 

De kortingsregeling van 10% op de grondprijs voor de vrije sector in Holthees is verlengd tot eind 
2016. Na evaluatie wordt hij mogelijk weer verlengd. 

Die van 25% voor starterswoningen is verlengd tot eind 2017. Deze wordt eind 2017 geëvalueerd. 

Waar er gebouwd gaat worden in het kader van CPO hebben we enige ruimte om dit jaar voor zowel 
vrije sector-, als ook starterwoningen een financiële bijdrage te leveren. 

Bouwen van huurwoningen in kleine kernen 
Voor bouwen is de basis de woningbehoefte van de gemeenschap. Van belang voor de leefbaarheid 
is dat die ook gerealiseerd kan worden. 

De DR spreekt haar zorgen uit over de ontwikkeling waarbij woningbouwverenigingen niet meer in 
kleine dorpen willen bouwen. Op termijn kan dit ernstige consequenties hebben voor de 
leefbaarheid in dorpen. 

De DR zal daarom alles op alles zetten dat bij ons ook in de huursector gebouwd blijft worden. 

 



Overige zaken 

Goaltjes bij het Ommetje 
Samen met de Voetbalvereniging zijn er twee goaltjes gerealiseerd op het speelveld bij het 
Ommetje. 

Een inwoner heeft ons er terecht op geattendeerd dat zij niet stevig verankerd waren en dat dit 
gevaarlijk kan zijn. Intussen is de verankering “in beton gegoten”. 

Cursus voor niet-zindelijke honden en paarden 
Er is één nog steeds probleem: Het Ommetje heeft een mooi speelveld. Zowel op het veld als in de 
bermen van het pad (en ook elders langs de straten) zijn echter zeer veel hondendrollen te vinden. 

Oproepen aan honden- en paarden bezitters om daar en in de bermen van onze dorpen de honden 
(en paarden)drollen op te ruimen, hebben nog onvoldoende resultaat gehad. Daarom heeft de 
Dorpsraad geld beschikbaar gesteld voor een cursus voor niet – zindelijke honden en paarden. 

AED 
Zowel in Smakt als in Holthees is er een AED. Bij een plotselinge hartstilstand kan deze, 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 draagt niet bij aan de kosten van die in 
HoltheesoltheesH. 

Wij hebben de zaak neergelegd bij de Gemeente en Gemeenteraad van Boxmeer. Intussen wordt 
bezien hoe ook voor geheel Boxmeer er een beleid voor AED’s kan worden gerealiseerd. 

Parkeerfaciliteiten en bestemmingsmogelijkheid BGA-gebouw 
De BGA heeft samen met andere belanghebbenden overleg met de gemeente Boxmeer over 
parkeerfaciliteiten bij en de bestemmingsmogelijkheid van het BGA-gebouw. Dit overleg is nog niet 
afgerond. 

Inbraakpreventieapp 
Vanuit de gemeenschap is er een inbraakpreventieapp ontwikkeld. Deze heeft een bredere functie: 
over allerlei kwesties die vooral met veiligheid van doen hebben. Elders is ervaren dat deze de 
veiligheid in een dorp of wijk kan bevorderen. 

Potentiële inbrekers worden via stickers of borden gewaarschuwd voor de app. Van de gemeente 
Boxmeer hebben we hiervoor borden gekregen. Van de gemeente Venray stickers die ieder zelf 
ergens op een raam of deur kan bevestigen. 

Mobiel podium 
Er is een podium van ongeveer 10x7 meter is besteld. Het kan in een flexibele grootte worden 
opgesteld op basis van de elementen van 2x1 meter. De hoogte is 40 tot 60 cm. Er is een reling en 
een rok voor het onderstel en twee trappen. Het mobiele podium voldoet bij oplevering aan de 
nieuwe eisen van 2017. 

Door Wonen Vierlingsbeek, de provincie Limburg en de Rabobank Venray/Horst en die van het Land 
van Cuijk is subsidie verleend. 



De werkgroep beziet nog wat de huurprijs wordt. De opzet is hiermee het onderhoud te financieren. 

Wie verantwoordelijk wordt voor het beheer wordt nog besproken. De verzekering gaat lopen via de 
CV. 

Voor de opslag en het vervoer zijn twee aanhangers besteld. Een aanhanger bevat een klein, de 
twee aanhangers samen bevatten een groot podium. 

Meanderen Loobeek / het Afleidingskanaal en schaatsbaan 
De Loobeek / het Afleidingskanaal is een mooie beek geworden. Intussen zijn er (bij de monding in 
de Maas) 19 soorten vissen geteld. Stroomopwaarts zijn er reeds grote vissen. 

De vraag is of mensen door de veranderingen water in de kelder krijgen. Klachten horen te worden 
gemeld bij Waterschap Aa en Maas. 

Een initiatief groep heeft samen met het Waterschap op het terrein tussen de school en het Broek 
een potentiële schaatsbaan gerealiseerd. Hiervoor willen we bij de school nog een bruggetje 
realiseren. De Dorpsraad gaat dit samen met de gemeente Boxmeer en de het Waterschap doen. 

Veiligheid voor voetgangers en fietsers op smalle wegen 
Een ingezonden brief met een klacht heeft geleid tot een oproep in ’t Krentje om attent te zijn op de 
veiligheid van fietsers en voetgangers op smalle wegen zoals het Broek en de Spurkt. Houdt s.v.p. 
ruim voldoende afstand. 

De ontwikkeling van de wandel- en fietsroutes Venray 
De ontwikkeling van de wandel- en fietsroutes Venray is afgerond. Leden van de DR. en andere 
vrijwilligers uit onze gemeenschap hebben hieraan bijgedragen. Dit zullen ze blijven doen bij het 
onderhoud van de routes. 

Voor het realiseren van een fietswandelbrug over de A73 krijgen we momenteel geen medewerking 
van de provincies en beide gemeenten: er is geen geld voor. 

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. Er komt daarom in februari een 
nieuwe bijeenkomst. 

Intussen heeft de DR. vragen en klachten gekregen over de gevolgen van de veranderingen. Deze zijn 
gemeld bij de provincie Limburg. De DR zal hierin de vinger aan de pols houden. 

Kermis 
Ook van de gemeente Venray ontvangen we een bijdrage voor ‘kermisactiviteiten”. Dit heeft de 
financiële ruimte om tijdens de kermis extra dingen voor onze jeugd te organiseren vergroot. 

Glasvezel 
Leden van de DR en andere vrijwilligers hebben zich ingezet voor realisatie van een glasvezelnet in 
Smakt en Holthees. Er wordt aangesloten op het initiatief in Venray. 

Er is ruim voldoende interesse binnen onze gemeenschap. Als het Venrayse project van start gaat, 
gaat het ook hier lukken. 



Kerstversiering en banners 
De kerstversiering en banners bij de ingangen van onze dorpen zijn vernieuwd. 

De banners bieden nu de mogelijkheid aan verenigingen om hun activiteiten aan te kondigen. De 
kunstroute en de muziekvereniging gaan ze gebruiken voor hun activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smakt/Holthees, 13 maart 2017 


