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Notulen jaarvergadering Verenigingen/Stichtingen en Horeca, 13.02.2017 
 
Aanwezig: DR.: P.Coppus, Sj.Koopmans, J.Janssen, P.Jeuken, H.Schröder, R.Ohmen, Th.Steeghs, J.Zegers 
(fin.adv.DR.);Gemeente Venray: H.Verkuijlen; VVD-Gemeente Boxmeer: M.v.d.Berg; 
K.O.V.Tr.Koopmans,Sr.Janssen, H.Hendriks; Trefpunt: H.&M.Peters; Pelgrimshuis/St.Historisch Erfgoed 
Smakt: P.Bonants; Vrouwenvereniging H-S:E.v.Dijck; Kerkbestuur; L.v.Dijck; Basisschool; L.Verberkt; V.V.H-S: 
N.Cremers; C.V.: H.v.d.Heuvel, R.Coppus, P.Hoezen, R.Poels; Muziekvereniging: V.Gerrits (ook Collecte 
Rooster), G.Hulskens, J.Koopmans; Maria Kapel: C.Voets; Privé: P.Koenen. 
Afgemeld: P.Janssen; G.Janssen; Sociom: S.Regeer; M.Thuis; Hoeve de Knol; Buitenboel 
 
Verslag: 
 Evaluatie 2016: Er wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen rond te Peuterette. Het conflict met het 

College is nog niet opgelost. Op dit moment probeert een vertegenwoordiger van de DR. samen met de 
Burgemeester tot een oplossing te komen. 

 Collecterooster 2017: Het rooster is vastgesteld. Alle landelijke acties maken in beginsel hiervan deel 
uit. Als er hierbuiten collectanten rondkomen, is voorzichtigheid geboden: het kunnen mensen zijn die 
voor zichzelf geld inzamelen. 

 Plannen/activiteiten  2017: Het jaarrooster is aangepast.  
 Groenonderhoud Smakt / Holthees: Het groenonderhoud in beide dorpen verloopt goed. De K.O.V. wil 

graag de betaling van de Gemeente rechtstreeks, niet via de DR. Op die manier zijn er voor haar als 
ouderenvereniging extra subsidiemogelijkheden. 

 Renovatie Kapelstraat:  Op termijn wordt de Kapelstraat gerenoveerd. Suggesties zijn welkom. Ze 
kunnen bij de DR. worden gemeld. Dan worden ze doorgestuurd naar de Gemeente Boxmeer. 

 Landelijke opschoon dag 2017, zaterdag 25 maart: Afvalverzameling  Land van Cuijk en Boekel doet 
mee. Verenigingen kunnen subsidie krijgen: voor minimaal 5 leden  €20; voor minimaal tien leden €40. 
Noodzakelijke materialen worden beschikbaar gesteld (gebracht en opgehaald).  
Voor info: www.afvalaanbieden.nl ; de App: www.deafvalapp.nl ; email: info@afvalaanbieden.nl ;  
Tel.: 0485338352.  Scholen worden apart benaderd. Venray heeft de actie later. 

 Dubbelspoor Smakt – Holthees: Over de vorige bijeenkomst zijn we niet tevreden. Op 20 febr. 2017 om 
17:00 uur is er in het Pelgrimshuis een nieuwe, ons is verzekerd met de juiste personen. Soep en 
broodjes worden  gratis verstrekt. Mensen die schriftelijke vragen stellen, krijgen persoonlijk antwoord.. 

 Mobiel podium / aanhangwagens: realisatie van het podium heeft lang geduurd. Nu voldoet het aan alle 
nieuwe eisen van 2017. Het geheel is 10x8 meter, 28 kg. Er is de mogelijkheid van twee hoogtes  en 
van een groot en een klein podium (de helft). Het geheel past op twee aanhangers, ieder een klein 
podium. Voor het gebruik van het podium komt er nog een regeling. 

 BGA: De gemeente is in overleg met de BGA om bestemming te wijzigen. Van de vergadering in 
december heeft de DR. nog geen verslag. Een bestemmingswijziging en aanpassing van het gebouw 
dient in overleg met de gehele gemeenschap (de verenigingen) te gebeuren. Daarvoor is vereist dat we 
weten wat we (de verenigingen) nodig hebben. 
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 Woningbouw Smakt-Holthees: in de prestatie afspraken tussen Gemeente en Wonen Vierlingsbeek is 
een vijfkapper (huur) opgenomen. Basis is de woningbehoefte. Er zijn dus voldoende gegadigden. Het 
plan wordt nu geconcretiseerd. De bouw zal medio dit jaar starten. 
Een starterwonign is nog niet verkocht. De ondernemer gaat hem nu verkopen. 
Ook in Smakt proberen we sociale huurwoningen (een 4 kapper) te bouwen. 

 Glasweb Venray / Glasvezel LvC (Boxmeer):  de verwachting is dat met vertraging van 1 jaar de aanleg 
van het web in Venray, vooralsnog alleen de  dorpen, doorgaat. De start is in IJsselstein. Het traject 
duurt maximaal een jaar. Ook het glasweb LvC (Boxmeer) gaat naar verwachting door. Het plan komt 
eind februari voor garantstelling in de Raad.  

 Meanderen Loobeek / Afleidingskanaal: de Loobeek ziet er mooi uit. Er is echter veel last van 
hoogwater. Volgens het Waterschap komt dat door het vele water het vorige jaar. Venray zou op de 
Loobeek gaan lozen. Han Verkuijlen gaat dit na. Pieter Jeuken zal dit melden bij Aa en Maas. Van de 
bijeenkomst het vorige jaar is weinig terugkoppeling ontvangen. Pieter heeft hierover binnenkort contact. 

 Evaluatie schaatsbaan: De  schaatsbaan is zeer functioneel. Hij ligt nog niet helemaal op de juiste plek. 
Bezien wordt of hieraan iets kan veranderen en hoe hij het beste kan worden volgepompt. Bij de school 
komt in overleg met de Gemeente en het Waterschap een loopbrug naar de baan / de weiden.  

 Het jaarverslag / de financiële verantwoording / leefbaarheidssubsidie: De leefbaarheidssubsidie is 
gebruikt voor het mobiele podium en aanhangers en subsidie voor jeugd/jongeren- en ouderen 
activiteiten. Reserve onderhoud wandelpaden en  bewegwijzering maakt het sluitend. Het verslag is 
unaniem akkoord bevonden en  is ondertekend door: de C.V., R.Coppus; de Muziekvereniging, 
V.Gerrits, het Kerkbestuur, L.v.Dijck. 

 Het concept sociale jaarverslag, gekoppeld aan het financiële, wordt rondgedeeld. Het wordt op de site 
geplaatst. Ieder kan tot de carnaval opmerkingen maken via het mailadres van de DR. op de site. 
Daarna gaat het voor goedkeuring naar de DR. 

 Preventie App; deze App werkt goed. Het is van belang hem alleen te gebruiken waarvoor hij is 
bedoeld. Van de gemeente Venray hebben we stickers en palen om de borden op te hangen gartis 
gehad. Van Boxmeer hebben we de borden betaald ontvangen. In Smakt worden de palen nog 
geplaatst (niet op gemeentegrond). 

 AED alert: Het verzoek is aan iedereen die een cursus heeft gevolgd om zich te laten inschrijven. De 
verplaatsing van de AED bij het Pelgrimshuis heeft tot gevolg dat hij onvoldoende verlicht is. Daar komt 
nog een oplossing voor. De Raad van Boxmeer poogt te bereiken dat het College de AED’s  in de 
gemeente gaat stroomlijnen.  

 Start Rabobank Clubkas Campagne Land van Cuijk: vóór 31 maart is inschrijving vereist. Voor hulp 
hierbij zie de website. 

 De nieuwe website Dorpsraad  www.smakt-holthees.nl is in de lucht. Verenigingen kunnen hierop de 
activiteiten plaatsen.  Bedrijven nog niet. Hieraan wordt gewerkt. De wandelroutes worden nog vermeld. 

 Samenwerking verenigingen en of stichtingen: Voor het voortbestaan is samenwerking tussen 
verenigingen (ook met die van Maashees) van belang. Op diverse punten gebeurt dit al. 

 Wat verder ter tafel komt. De Muziekvereniging bestaat dit jaar 100 jaar. De festiviteiten beginnen op 20 
mei met een feest voor de leden. 2 juli is er een jubileumconcert. 16 september is er receptie eb her 
jubileumfeest. 

 Rondvraag: Wordt dit jaar de Gouden Kever uitgereikt? Uit de voorstellen die de carnavalsvereniging 
heeft binnengekregen, komt één naam duidelijk naar boven: Jeanne Janssen. Intussen is ze bijna 25 
jaar actief lid van de DR.  Gedurende  die tijd verzorgt ze alleen of samen met anderen “t Krentje. Sedert 
2001 is ze lid van het Dorpsradenoverleg van Venray. Haar man, Wiel, en haar drie kinderen zijn ook op 
diverse terreinen actief als vrijwilliger. Jeanne is een stille, stuwende kracht op de achtergrond, ook 
thuis. Bij acclamatie gaat de vergadering akkoord haar dit jaar de Gouden Kever toe te kennen. 

 
  
 
Dorpsraad Smakt-Holthees, 20 februari 2017 


