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Jaarverslag 2018 Dorpsraad Smakt-Holthees                   
 
 
De worsteling van de dorpsraad 
 
De participatiesamenleving – niet te verwarren met de participatiewet –  delegeert waar dat mogelijk is 
verantwoordelijkheden naar dorpen, wijken, gemeenschappen. De overheid, bv. gemeente, heeft als 
taak te ondersteunen met deskundigen en zo nodig financieel. 
Deze ontwikkeling legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij dorps- en wijkraden.  Als 
dorpsraad vinden we dit een goede ontwikkeling. Daar horen wel enkele opmerkingen bij: 
 Bij de nieuwe  taken en verantwoordelijkheden horen ook bevoegdheden. 
 De gemeente dient over de brug te komen: actieve samenwerking en ondersteuning. Het 

gemeentelijk apparaat hoort hierop te zijn voorbereid. 
 De dorpsraad kan niet alles alleen doen. Veel hoort samen te gebeuren: 

 Vanuit onze gemeenschap is er ondersteuning nodig door inwoners, individueel en in 
werkgroepen, die verantwoordelijkheid willen nemen voor taken en projecten. 

 We moeten samenwerking zoeken met dorpen/dorpsraden uit omliggende dorpen: Samen zijn 
we sterker. Het is niet nodig weer telkens opnieuw het wiel uit te vinden. 

 Gelukkig hebben we met dit samen doen al ervaring. Voorbeelden zijn te vinden in dit verslag. 
 

De dorpsraad heeft momenteel een klein aantal leden, slecht 7. Enkele leden hebben aangekondigd 
binnen afzienbare tijd te stoppen.  
In de loop van dit jaar gaan we daarom “verkiezingen” organiseren om nieuwe leden te vinden. Dat 
gaan we op een bijzonder wijze doen. 
 
Regeren is vooruitzien 
 
Een ontmoetingsruimte is van essentieel belang voor de leefbaarheid van een gemeenschap: 
 Het verenigingsleven, een verbindende factor in dorpen, kan niet buiten zulk een ruimte. 
 Ook inwoners die elkaar willen ontmoeten en samen iets willen doen hebben deze nodig. 
 
Wij hebben momenteel ‘t Pelgrimshuis, ’t Trefpunt en de Blokhut als mogelijkheden waar verenigingen 
welkom zijn en waar we elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Als de exploitanten van ’t Trefpunt en ’t Pelgrimshuis hun activiteiten beëindigen of hun bedrijf 
verkopen, dan kan het zijn dat we geen geschikte ontmoetingsruimte meer hebben. 
Het is daarom verstandig een plan te maken voor een passende accommodatie, waaraan de 
gemeenten meewerken en waarvoor zij de benodigde financiële middelen reserveren. Het is wenselijk 
dat dit gebeurt  voordat er één gemeente Land van Cuijk komt.  
 
De dorpsraad en het BGA-bestuur hebben daarom de gemeenteraad Boxmeer gevraagd om bij de 
coalitieonderhandelingen af te spreken tijdens de huidige raadsperiode samen met ons een plan te 
ontwikkelen voor een passende ontmoetingsruimte en hiervoor financiële middelen te reserveren. 
 
Woningbouw  
 
Holthees 
In 2018 is er via de BIEB weer gebouwd in Holthees. Er zijn twee starterswoningen gerealiseerd. 
Twee zijn momenteel in aanbouw. Op korte termijn komen er nog twee. Er zitten waarschijnlijk nog 8 
woningen in de pijplijn.  
De kortingsregelingen voor de grond blijven in 2019 bestaan. 
 
Het bestemmingsplan Holthees is bijna vol.  In overleg met de gemeente Boxmeer wordt bezien hoe 
we naar behoefte van onze gemeenschap door kunnen gaan met bouwen. 
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In samenwerking met de stichting BIEB - Holthees heeft woningbouwvereniging Wonen Vierlingsbeek 
6 huurwoningen gebouwd: 4 gezinswoningen, 1 alleenstaande en 1 seniorenwoning. 
 
De woningbouwvereniging wil voorlopig geen huurwoningen bouwen in Holthees.  
Ook de Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk biedt weinig hoop op de bouw van 
huurwoningen in kleine kernen. Dit heeft negatieve gevolgen voor bepaalde groepen uit deze kernen.  
De dorpsraad is daarom in overleg met de “Nieuwe Wind” uit Boxmeer, een vereniging van huurders 
uit de sociale woningbouw. Deze vereniging wordt betrokken bij de woningbouwplannen in de 
gemeente Boxmeer.  
In overleg met hen en met de politieke partijen bezien we hoe er toch naar behoefte huurwoningen 
gebouwd kunnen worden in Holthees. 
 
Smakt 
Al drie jaar wordt er gesproken over het bouwen in het bestemmingsplan Smakt. Tot op heden heeft 
dit niets concreets opgeleverd.  
Samen met de gemeente Venray is nu besloten te bezien of de BIEB Holthees betrokken kan worden 
bij het ontwikkelen van plannen, bv. voor starterwoningen. 
 
Wonen Limburg wil op geen enkele wijze bouwen in Smakt. Daar komt dus geen sociale woningbouw. 
De woningbouwvereniging zal eventueel wel meewerken aan een coöperatie, echter niet financieel. 
 
Venray kent geen organisatie zoals de “Nieuwe Wind”, die betrokken wordt bij de woningbouwplannen 
in de gemeente. 
Om potentiële huurders niet in de kou te laten staan moeten we in overleg gaan met andere kleine 
kernen om toch tot sociale woningbouw te komen in Smakt (en Holthees). 
 
Onderzoek leefbaarheid 
 
Met Sociom is afgesproken binnen Smakt-Holthees een onderzoek te doen naar leefbaarheid. Dit zal 
gebeuren door lid van de dorpsraad en een medewerker van Sociom.  
Het voorstel voor de opdracht is akkoord. Op basis hiervan wordt de enquête ontwikkeld. Deze wordt 
afgestemd met Synthese/de gemeente Venray omdat ook daar een enquête wordt gehouden. 
  
Elektrificatie en verdubbeling van de spoorlijn 
 
Eind 2017, begin 2018 vreesden we voor een verdubbeling van de spoorlijn tot in Smakt. Er zou 
binnen Smakt een wissel zou komen, die voor aanwonenden tot veiligheidsproblemen en 
geluidsoverlast kan leiden.  
Daarom hebben we hiertegen bezwaar gemaakt, actie gevoerd en zijn we in overleg getreden met 
gemeente en de verantwoordelijk gedeputeerde van Limburg.  
Om financiële reden is station Grubbenvorst van de baan en gaat een gedeeltelijke verdubbeling van 
de spoorlijn niet door. 
 
Lichtmasten Makkenweg 
 
Op de Makkenweg  zijn er 4 lichtmasten op zonne-energie geplaatst. Dit is gelukt door ondersteuning 
vanuit Vierlingsbeek en Maashees. T.z.t. komen er meer van deze masten. 
 
Parkeerfaciliteiten BGA-gebouw 
 
Door de gemeente Boxmeer zijn er bij het BGA-gebouw / de voetbalaccommodatie aan beide zijden 
van de toegangsweg parkeerplaatsen aangelegd.   
Dit alternatief is duurder dan het eerdere. Daarom vraagt de gemeente een bijdrage van ons.  
De dorpsraad heeft hiermee ingestemd. Het gaat om een bedrag van €3500. Dit is het 
leefbaarheidsbudget van 2019 en 2020 van de gemeente Boxmeer. 
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Het dorpsfeest 
 
De “kermis 2018”  is ons” dorpsfeest 2018” geworden tijdens 1e weekend van september. Het heeft 
plaats gevonden  bij Hoeve de Knol. 
De subsidie van de gemeente Boxmeer (€3000)  en van Venray (€900) is hiervoor gebruikt. De 
dorpsraad heeft dit bedrag verder aangevuld. 
 
In 2019 wordt het een andere locatie. 
 
De nieuwe kermis, ons dorpsfeest, is georganiseerd door een werkgroep. Er was veel belangstelling 
voor het feest, het weer werkte mee en de organisatie was prima. Het is een succes geworden. 
De werkgroep is intussen bezig met het regelen van het feest 2019. 
 
AED 
 
AED Holthees bij het Trefpunt is door de dorpsraad aangeschaft. We hebben voor het onderhoud 
subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van de gemeen Boxmeer. Er is nu een gemeentelijk 
beleid van een jaarlijkse bijdrage van €250. 
 
Wandelonderdoorgang bij A73 
 
Enkele jaren geleden hebben we voorgesteld een wandel/ fietsviaduct aan te leggen bij de brug van 
de A73 over de Loobeek. Voor ons voorstel was veel waardering.  Om financiële redenen is dat toen 
niet doorgegaan. 
in het Loobeekdal gaan grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. In dit kader wordt de stuw bij de 
A73 wordt verplaatst en komt daar een vistrap.  We hebben ons voorstel daarom opnieuw van stal 
gehaald. Als ons plan aansluit bij de ontwikkelingen bij de A73, kan dit tegen veel lagere kosten 
gerealiseerd worden. 
Na diverse overlegrondes met het Waterschap Limburg en de gemeente Venray, is het idee ontstaan 
om een eenvoudig pad aan te leggen onder de brug naast de Loobeek en een veerpondje (een 
trekveer).  
Dit idee komt van een zeer betrokken ambtenaar van de gemeente Venray. Het ziet er geweldig uit. 
Als het lukt dit te realiseren zal het zeker landelijke bekendheid krijgen.  
Wij hebben goede hoop dat het plan gaat slagen. 
 
Smakterbroek 
 
Smakterbroek wordt in zijn geheel (dus het Limburgse en Brabantse deel) ontwikkeld tot natuur en 
water gebied. Waterschap Aa en Maas, die hiervan de kartrekker is, betrekt de dorpsraad bij de 
plannen. Ook aanwonenden zijn tijdens een info avond erbij betrokken. 
 
Glasvezel 
 
Het glasvezel traject verloopt volgens plan. Wij vinden wel dat de hoofdleiding naar ons voldoende 
ruimte moet bieden voor toekomstige uitbreidingen in Holthees. We zijn daarom in gesprek met 
glasweb Venray om een hoofdbuis met meer capaciteit aan te leggen. We hebben aangeboden 
financieel bij te dragen. 
 
De brug bij school/ijsbaan 
 
Op 9 februari jl. is de brug  bij de school/ de ijsbaan gerealiseerd.  
Het Waterschap Aa en Maas heeft hiervoor €10.000 gedoneerd. Het gat met de echte kosten is 
gedicht door eigen werk en een bijdrage van de dorpsraad. 
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Mobiel podium 
 
Het mobiele podium is operationeel. Er zijn huisregels vastgesteld. Deze zijn vooraf  door een 
specialist  beoordeeld en aangescherpt.  
 
Zonnepark: Venray 
 
De huidige plannen voor een zonnepark bij Smakt ontmoeten veel weerstand: 
 Omwonenden zijn in tegenstelling tot de afspraak onvoldoende betrokken bij het plan. 
 Het is niet duidelijk of het plan leidt tot geluidsoverlast en brandgevaar.  
 
Een werkgroep gevormd uit omwonenden heeft zich in de hele materie verdiept en de potentiële 
problemen helder gemaakt. 
Intussen heeft ook de gemeenteraad Venray veel vraagtekens. Het overleg loopt nog. 
 
Aankondigingsborden 
 
De aankondigingsborden zijn gereed en geplaatst 
 
 
Het Ommetje 
 
Bij het Ommetje wordt een bloemenweide en bijenhotel gerealiseerd. De school wordt hierbij 
betrokken.  
De gemeente Boxmeer betaalt alle materiaalkosten. Een werkgroep zorgt voor de realisatie. 
 
Klimtoestel bij school 
 
Een klimtoestel bij de school is zeer gewenst. Het  kost  echter ongeveer €18000. Samen met de 
school gaan we onderzoeken hoe het gefinancierd kan worden. 
 
Tenslotte 
 
Het afgelopen jaar was Jeanne Jansen 25 jaar lid van de dorpsraad. Ze is door ons  en het 
dorpsradenoverleg Venray, waarvan zij lid is, gehuldigd.  
Wij hebben haar geprezen voor haar inzet, met name voor het verzorgen van ’t Krentje 
 
H.v.Dijck, vertrokken naar Venray, is bedankt met een attentie voor het jarenlang bezorgen van ’t 
Krentje in het buitengebied. 
 
 
Holthees-Smakt, 12 februari 2019. 


