Notulen jaarvergadering Verenigingen/Stichtingen en Horeca, maandag 11 februari
2019 in het Pelgrimshuis te Smakt.
Aanwezig: Dorpsraad: P.Coppus, P.Jeuken, R.Oehmen, Sj.koopmans, J.Jansen, H.Schróder, J.Zegers, Th.Steeghs;
Gemeente Venray: H.v.d.Heuvel; Gemeente Boxmeer: A.Rouland; Sociom: S.Regeer; Sinterklaascomité: M.Wijnen,
M.Geurts; BGA: H.v.d.Brand; Muziekvereniging: V.Gerrits, J.Koopmans (ook namens Mariakapel); Kerkbestuur:
L.v.Dijck; Vrouwenvereniging H-S: E.v.Dijck (ook namens P.v.d.A Venray); Carnavalsvereniging: R.Janssen,
W.Hermans; OLV Gilde: J.Manders, J.Pingen; Oranjevereniging: E.Troisfontaine; Toneelvereniging KOMOP:
C.Janssen; KOV-H-S: Sjr.Janssen; PK Boxmeer: H.Welbers; VDL/LO: F.v.Mil; P.Koenen (inwoner); A.Wouters.
Afgemeld: Pelgrimshuis, P.Bonants; St.Jozefschool: L.v.Oorschot; KOV: N. van Tilburg; Peutterette: G. Janssen;
Hoeve de Knol: W. Jeuken; V.V. Holthees-Smakt: N. Cremers; Zorgcentrum Smakt: Sj. Van Gelderen; Buitenboel:
Renate en Bart; Zwemschool Joke: J. Janssen; Website: M. Janssen; Zangkoor: W. van Kempen; Camping de Barrier:
D. Bosman.
Gasten: K.v.Soest, burgemeester van Boxmeer en André Tonen namens het evenement “Baas van Venray 2019” .
Na opening van de vergadering licht André Tonen toe dat de “Baas van Venray 2019” een sport en spel evenement is
waarvoor alle dorpen en wijken van Venray teams afvaardigen. Op 18 mei is er tussen teams van dorpen en wijken
een competitie. Een team behoort te bestaan uit tenminste 5 mannen en 5 vrouwen en een teamleider. Er zijn 13,
geheel verschillende spellen. Het gaat hierbij om in een spel goed met elkaar samen werken. Als laatste is de wedstrijd
touwtrekken. De afsluiting is een barbecue. Bij de winnaar (dorp of wijk) wordt het volgend jaar de wedstrijd
georganiseerd. Het vorig jaar was het Heide. Het evenement is dus nu daar.
Wij zijn uitgenodigd om ook met een team te komen.
Burgemeester van Soest is aanwezig om de strijdbijl die al drie jaar verdeeldheid zaait tussen het college en de
dorpsraad/gemeenschap te begraven. Aanleiding was gebrekkige communicatie, cumulerend in het afbreken van de
peuterette.
Een mediation poging is mislukt. Daarop zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de burgemeester, namens het
college en Theo Steeghs, namens de dorpsraad, om alsnog tot een vergelijk te komen. Deze gesprekken, die goed zijn
verlopen, inclusief beschouwingen over het oplossen van problemen in de wereld en omstreken 😉, hebben bijna tot
een vergelijk geleid.
Er zijn wederzijds verontschuldigingen aangeboden. Een gezamenlijke eindverklaring blijft hangen op een enkel woord.
Er is een impasse ontstaan.
De burgemeester biedt namens het college nogmaals zijn verontschuldigingen aan. Met een handdruk wordt de
strijdbijl begraven. De vergadering sluit zich met een applaus hierbij aan.
Activiteitenkalender: Het is jaarlijks moeilijk alle activiteiten te verzamelen voor de kalender. Alle verenigingen
worden verzocht deze te melden. Als iets nog niet helemaal duidelijk is, kan dit ook worden gemeld. Als acties te dicht
op elkaar zitten, is het aan de verenigingen om daar in onderling overleg een oplossing voor te vinden.
Groenonderhoud: In Smakt wordt dit verzorgd door de Muziekvereniging, in Holthees door de KOV.
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Bijenhotel: Het Bijenhotel wordt samen met de school gerealiseerd op 13 maart. Er worden vrijwilligers gevraagd om
hieraan mee te werken. Zij kunnen zich melden bij Pieter Jeuken.
WIU 2020 (Werk in Uitvoering): De door ons gemelde punten hebben vooral betrekking op verkeersveiligheid. Van
2018 is één punt (verlichting Makkenweg) deels met ondersteuning van Maashees en Vierlingsbeek gerealiseerd. Het
restant van de verlichting voor de Makkenweg is met hun steun opnieuw opgevoerd.
Medio januari hebben we onze wensen voor 2020 gemeld.
Speeltoestellen school: De offerte voor een goed en veilig toestel is meer dan €18000. De school wil €3500, de
dorpsraad €2500 bijdragen. Gemeentes dragen niet bij. Ook andere (vroegere) financiers doen hierin niets of slechts
zeer weinig. Met eigen werk kunnen de kosten nog verlaagd worden.
Samen met de school wordt bezien hoe het geheel kan worden gefinancierd.
Er komen tijdens de vergadering enkele ideeën:
 Samen met de BGA iets oppakken. De school wordt hierover geïnformeerd.
 Sociom heeft informatie over eventuele bronnen. Samantha Regeer geeft deze door.
 Zijn er in de regio organisaties, die projecten ondersteunen?

Dubbel spoor: een dubbel spoor is vooralsnog van de baan. De elektrificatie gaat wel door, echter op een later
moment.
Zonnepark Smakt: Het laatste nieuws is dat de Raad het van de agenda heeft gehaald. Er zijn veel vragen. Ook ligt er
de vraag of er niet eerst een algemeen kader moet komen. Intussen ligt er voor het gebied ten westen van de A73 een
nieuwe aanvraag.
Han Welbers meldt dat de gemeente Boxmeer beziet welke ruimtes geschikt zijn voor zonneparken en molens.
Podium: De regels rond het verhuur van het podium zijn vastgesteld. Geadviseerd wordt tijdig te reserveren (bij
H.v.d.Heuvel, Smakt)
Aankondigingsborden: De frames zijn klaar. Ze zijn alleen bedoeld voor activiteiten van verenigingen. Gebruikte
borden, die schoon gemaakt dienen te worden, zijn beschikbaar. verenigingen dienen hiervoor zelf te zorgen.
BGA: In het jaarverslag is het e.e.a. te vinden over het gezamenlijk initiatief van BGA en dorpsraad m.b.t. het tijdig
anticiperen op mogelijke ontwikkelingen m.b.t. gemeenschapsaccommodatie. Voorstel is om dit samen met de raad op
te pakken. Hierover is nog discussie tussen raad en college Boxmeer. In de zaak zit beweging, aldus de leden van de
raad Welbers en van Mil.
Woningbouw:
Holthees: De gemeente Boxmeer gaat meewerken aan plannen voor 8 starterswoningen op 2 locaties. Hiervoor dient
nog een volledige procedure te worden doorlopen.
De leden van de raad van Boxmeer melden dat de gemeente het mogelijk wil maken dat er overal wordt gebouwd. Zij
verzoeken alle correspondentie aan de raadsfracties te sturen.
Smakt: Na 3 jaar ligt er nu een klein ontwerp. T.a.v. sociale woningbouw wil Wonen Limburg niets doen. Wonen
Vierlingsbeek mag buiten de provincie Noord Brabant niets doen.
Glasweb Venray: Vóór de bouwvakvakantie zal hier alles klaar zijn. Om te voorkomen dat de kunstroute door het
graafwerk wordt belemmerd, neemt J.Koopmans hierover contact op.
De glasvezel kabel dient voorbereid te zijn op de uitbreiding van Holthees. Als dat niet zo zou zijn, kan dat t.z.t. tot
hoge kosten leiden. Hierover zijn we in gesprek met Glasweb. Als dorpsraad zijn we bereid financieel bij te dragen.
Loobeek: het meanderen verloopt volgens plan. Hoog water wordt snel afgevoerd.
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Schaatsbaan: Het onder water zetten is een lastige klus. Er wordt nader overleg gevoerd met het waterschap om te
bezien of het gemaal bij de school hierbij kan helpen.
De loopbrug bij de school is geplaatst.
AED: Voor het onderhoud van de AED in Holthees, die door de dorpsraad is aangeschaft, geeft de gemeente jaarlijks
€250 subsidie.
Preventieapp: Deze werkt goed. Het verzoek is om niet te reageren als men niets heeft te melden.
Financieel jaarverslag:
 Het verslag gaat rond. Het wordt door E.Troisfontaine en E.Kersten getekend.
 De leefbaarheidssubsidie is o.m. besteed aan het mobiele podium, de brug bij de school en het Sinterklaascomité
(kleding). ). Er is een reservering van het budget van 2019 3n 2020 voor Glasweb Venray en de
parkeergelegenheid BGA gebouw.
Website: www.smakt-holthees.nl
 Als deze echt een functie wil hebben, dan dient hij up-to-date te zijn. Het verzoek aan iedereen, dus aan alle
verenigingen, is om de eigen gegevens bij te houden.
 De contactgegevens staan op de site. Voor einde maart zijn ze actief. In ’t Krentje komt hierover nog informatie.
Verkiezingen dorpsraad: Deze wordt op een speciale manier georganiseerd. Op alle adressen in Holthees – Smakt
komt een formulier waarin de inwoners opgeroepen worden hierop namen in te vullen van – naar hun mening – goede
kandidaten voor de dorpsraad. De formulieren worden verzameld en de namen geïnventariseerd. Er ontstaat
vervolgens een lijst met namen op volgorde van het aantal malen dat iemand genoemd is. Kandidaten worden op basis
van die volgorde benaderd.
Subsidie Rabobank L.v.C: Deze bank verstrekt geen subsidies meer op de oude wijze. Een alternatief is er nog niet.
Rondvraag:
 Oranjecomité: Gaat kleine activiteiten onder de hoede van en samen met de Blokhut samenvoegen om
financiering te vinden.
H.v.d.Heuvel merkt op dat de Kiwanis Venray jeugdprojecten zoeken om te financieren. Hij stuurt een mail over het
adres.
 De nieuwe lantaarns bij Makken branden niet altijd. Ze werken op zonne-energie. Via fijn tuning is intussen e.e.a.
verbeterd. Verzocht wordt om als er nog problemen zijn deze bij de gemeente te melden.
 Smakterbroek: De ontwikkelingen worden gemeld op onze site.
 De gouden Keaver: dit jaar wordt hij toegekend aan Jeu Janssen voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid
bij de gemeenschap
Holthees – Smakt, 22 februari 2019

.
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