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Correspondentieadres:  Eikhofweg 10 5824 AR  HOLTHEES www.smakt-holthees.nl  dorpsraad@smakt-holthees.nl 

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 13.03.2017,  Pelgrimshuis. 
Aanwezig: DR.: S.K.,S.J.,H.S.,R.O,T.S.; Gemeente Venray: H.Verkuijlen; Jeroen de Groot. 
Afgemeld: DR: P.C., P.J.; Maud van Arsen, wijkagent politie Smakt.  
 
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening  

02   Algemeen  

03  TS /PJ Notulen Verslag vergaderingen13.02.17: DR en 
jaarvergadering. Verslag DR. onder 07.01 
toevoegen na Zegers ” als projectontwikkelaar”. 
Verder zijn de verslagen akkoord. 

04  Allen Ingelast agendapunt   

05  Allen Ingekomen stukken en mededelingen  

06   SK/TS/PJ Secretariaat  

07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en bouwen 
Holthees  

In overleg is door Sjaak, Hans en P.Koenen 
besloten de huidige nieuwe woning die nog te 
koop is, in handen te geven van een makelaar. 
Er is een nieuwe kandidaat voor een 
starterswoning. Als het leidt tot een nieuw blok zal 
de andere woning ook naar een makelaar gaan. 
Voor de overige 4 woningen zijn nog geen 
kandidaten. Vooralsnog gaan we hier uit van 
starterswoningen. Vanwege de eindigheid van de 
vergunningen moet er echter tijdig tot bouw 
worden overgegaan. 
De bouw van de 5 huurwoningen kan snel van 
start gaan. Voor de Raad van Commissarissen 
van Wonen Vierlingsbeek zal het een hamerstuk 
zijn. Er moet nog wel wat aan de grondprijs 
worden gedaan. 

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en bouwen Smakt   Wonen Vierlingsbeek vraagt een aangepaste 
brief van Venray. Han V. bespreekt dit. 

 De centrale vraag tijdens de verdiepingsavond 
was de toekomst van Venray wat wonen 
betreft: hoe willen we straks wonen en hoe 
gaan we daar mee om. Venray zal in Limburg 
de laatste gemeente zijn waar krimp gaat 
plaatsvinden. Er zal de komende 15 á 20 jaar 
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veel vraag zijn naar levensbestendige starters- 
en huurwoningen. Dit geldt in zijn 
algemeenheid ook voor alle dorpen. De 
huidige grote wijken moeten een forse 
transformatie ondergaan.   

08   Openbare ruimte en Groen  

08 01 SK/HS  Holthees  Er zijn meerdere bijeenkomsten  IUP. Hierin komt 
alles op openbaar gebied, zoals wegen aan de orde. 
Hans en Peter bezoeken deze. 

08 02 SK/HS/RO Smakt   

08 03 SK Onderhoud monument  

08 04 PJ Inrichting Smakterbroek / Loobeek/ 
Vierlingsbeekse Molenbeek 

M.b.t. het onderhoud van het monument het 
Smakterbroek wachten we op een reactie van het 
waterschap Aa en Maas. Bij Pieter navragen. 

08 05 SK/TS Brug  A73  

08 06  Algemeen  

09   Verkeer 

09 01 HS Holthees Jeroen de Groot is aanwezig om zijn 
bedrijfsplannen toe te lichten.  
De DR. geeft aan dat het algemeen belang 
uitgangspunt is. Zij wil een ondernemer niet in de 
weg staan.  
Over de transportbewegingen en de verdere 
plannen van de Groot zijn er  twee vragen: 
(1)Komt de verkeersveiligheid in het gedrang? (2) 
Kunnen de bestemmingsplannen gevaar lopen?  
Jeroen de Groot geeft over zijn plannen de 
volgende uitleg: 
Op jaarbasis zal het aantal transportbewegingen, 
incl. het mest rijden gemiddeld per dag 2 à 3 zijn. 
Op piekmomenten (het uitrijden van mest b.v.) kan 
het aantal bewegingen op een dag behoorlijk (tot 
wel 18) oplopen. Dit is verwerkt in het gemiddelde 
van 2 à 3. Bij het uitrijden van de mest gebruikt hij 
een alternatieven route, niet langs de school. 
Op de locaties wordt niet bijgebouwd, wel 
verbouwd. 
De mestverwerking is alleen voor zijn bedrijf. De 
overcapaciteit wordt niet gebruikt. Voor derden 
gebeurt dit om hygiënische redenen (voorkomen 
van overdracht van ziekten) niet. Ook de provincie 
Brabant probeert dit te voorkomen. 
Voor de uitstoot van zijn bedrijf geldt een zgn. 
verbetermodel. Uitgangspunt is dat bij iedere 
nieuwe vergunning de uitstoot minder wordt. 
Hij geeft aan goede ervaringen te hebben met een 
eerdere dialoog over de plannen aan de 
Parallelweg. Hij hoopt ook met de buren van de 
Vliegenberg tot overeenstemming te komen. 
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09 02 RO Smakt  

09 03 RO  Algemeen (veiligheid, bus trein) Het verslag van de bijeenkomst met ProRail wordt 
voor kennisgeving aangenomen. De belangrijkste 
punten voor ons zijn het openhouden (en 
verbeteren) van de spoorwegovergang bij het 
Pelgrimshuis en het verplaatsen van de wissel 
naar een punt tussen Loobeek en Maasheseweg, 
dus buiten de bebouwde kom. In het verslag staat 
dat dit opnieuw wordt bezien. De gemeente 
Venray staat hierachter.  
Bij het nieuwe overleg zullen Peter Coppus, Piet 
Bonants en Paul Kersten aanwezig zijn. 

10   Gemeente Venray 

10 01 JJ/RO Dorpsradenoverleg De plannen van de gemeente Venray voorzien in 
een afname van uren die gebiedsfunctionarissen. 
Het Dorpsradenoverleg wil meer functionarissen. 
Zij vreest “Boxmeerse toestanden”. 
Het Dorpsradenoverleg heeft de factuur 
wandelroutes betaald.  

10 02 PC/SK Algemene zaken Gemeente Venray  

10 03 PJ/TS/RO Dop Smakt  

10 04 PC/SK Bezoek B&W / raadsleden  

11   Gemeente Boxmeer 

11 01 PC/SK Wijk en dorpsraden Boxmeer  

11 02 PC/SK Alg.zaken Gemeente Boxmeer  

11 03 PJ/TS/RO Structuurvisie/DOP Holthees  

11 04 PC/SK Bezoek B&W / Raadsleden  

12   Communicatie 

12 01 JJ/SK/TS (Stichting) ‘t Krentje / Publicatiebord De kascontrole van ’t Krentje en de DR. kunnen in 
beginsel door de zelfde mensen worden gedaan, 
echter niet door het bestuur van ’t Krentje. 
Hiervoor de penningmeester van de V.V. 
benaderen. (Sjaak) 

12 02 HS Werkgroep website  

12 03 Allen Voeden Website  

12 04 RO Aankondigingsborden    

12 05 PC/SK Omroep Venray / Blos  

13   Welzijnsorganisaties 

13 01 SK PON  

13 02 SK V.K.K. Brabant  

13 03 SK V.K.K. Limburg  

13 04 SK Kennisplatform Kleine kernen  
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13 05 SK Kern met pit  

13 06 PC/SK/TS Synthese / Sociom  

14   Welzijn 

14 01 PJ Jeugd (raad) / OCC  

14 02 TS Ouderen Een ev. ontmoetingspunt ouderen kan in beginsel 
binnen de school worden georganiseerd. Dit wordt 
samen met de ouderen vereniging bezien. 

14 03 Allen Verenigingen De aanhangers zijn opgehaald. Met de 
verenigingen worden nog afspraken gemaakt. 

14 04 Allen Welzijn algemeen  

14 05 TS Kerk,  icl. park en Eucharistische 
gemeenschap. 

 

14 06 PC/SK Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut De BGA heeft met de Gemeente gesproken over de 
bestemming van de Blokhut. Binnen het bestuur is 
hierover nog discussie.  Voor waarde voor de 
wijziging van de  is  het vaststellen wat we ermee 
willen, waarvoor het gebouw nodig is.. Hierover dient 
de gemeenschap o.m. via de verenigingen te worden 
geraadpleegd.  Het is de uitdrukkelijke wens van de 
DR. dat dit zorgvuldig gebeurt. Sjaak bespreekt dit 
verder met Peter. 

15   Projecten /Afzonderlijke items 

15 01 PC/SK/HS Periodiek terugkerend activiteiten  
(kermis, kerstversiering, coll. rooster, 
herdenking oorlogsslachtoffers) 

 

15 02 PC/SK Toerist. bewegwijzering  / 
wandelroute 

 

16   Interne organisatie DR 

16 01 PC/SK/TS Interne organisatie (KvK, Statuten en 
HH.regl.,  functieverdeling) 

 Het onderbrengen v.h. archief v.d. Dorpsraad 
bij de kerk is niet mogelijk (de kelder is te 
vochtig).Vooralsnog blijft het bij Sjaak thuis. 

 Het jaarverslag wordt vastgesteld. Het komt in 
’t Krentje en op de site. Het wordt naar de 
verenigingen verstuurd. 

17    Subsidies 

17 01 PC+SK Subsidies Rabo LvC en Maasduinen/ 
Horst -Venray 

 

17 02 Allen Besteding leefbaarheidssubsidie  

18   Financiën 

18 01 Allen Bezittingen Dorpsraad  

18 02 Allen Declaraties, facturen  

18 03 MW/PJ Verslag kascontrole commissie  

19   Algemeen 

19 01 Allen Actielijst Toevoegen en verwijderen actiepunten 

19 02 PC Volgende vergadering  
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19 03 PC Rondvraag Theo meldt dat hij sinds kort lid is van het 
dagelijks bestuur van de SWOGB (Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer). 
Han V.: Of er korting op de grondprijs (10%/25%) 
is nog niet duidelijk. Hij adviseert ons hierin de 
formele weg te bewandelen, te beginnen met een 
vraag aan het College. Sjaak pakt dit op. 
Reinhold meldt dat nieuwe bewoners nog wachten 
op het Welkomstcomité. Hij zal dit melden bij 
Jeanny Koenen. 
Jeanne en haar familie hebben de huldiging i.v.m. 
het toekennen van de Gouden Kever als zeer 
mooi ervaren. 

19 04 PC Sluiting  

19 05 TS/PJ Kopie aan Agenda: Voltallig bestuur, Han Verkuylen, Han 
Luijters, Samantha Regeer (Sociom). 
Notulen: idem. 
Kort verslag voor ’t Krentje en de Website 

 
 
 
 
Actielijst zie volgende pagina. 
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Actie lijst  
Actie door :  Actie punt :  Datum in: Opm. 
Reinhold(ev.Sjaak) 
& M.v.d.Winkel  

Overleggen met de gemeente over ontwikkelen en 
vaststellen kaders bestemmingsplan Smakt. 

09.11.2015  

Theo Statuten verder afhandelen. 10.10.2016  
Jeanne Verzoek om plaatsing van welkomverhalen op de site 

van het Historisch Erfgoed doorspelen naar de 
werkgroep. 

14.11.2016  

Allen  Kritisch website bezien. 11.01.2016  
Werkgroep Podium Zorgt voor betalingsregeling bij gebruik en voor 

huisregels, alsmede voor plaatsing op site gemeente. 
11.04.2016  

Peter en Sjaak  Zorgen voor plaatsen welkom borden  14.03.2016  
Pieter Overleggen over / zorgen voor de aanleg en het 

onderhoud van de wandelbrug bij de school. 
De initiatiefgroep adviseren over de vragen in hun brief. 

13-02-2017  

Allen Met andere dorpsraden en politiek bespreken “beleid 
kleine kernen” van woningbouwverenigingen.  

09.01.2017  

Peter, Sjaak, Hans Inventarisatie starters en aanpak verkoop  v.d. woningen 09.01.2017  
Allen Werven kandidaten voor Allert. 09.01.2017  
Peter Contact met Waterschap over verplaatsing afrastering bij 

monument, alsmede navragen verslag bijeenkomst. 
09.01.2017  

Han V. Navraag doen over klacht over vernielen berm door 
geparkeerde vrachtauto’s en aanvraag 
invalideparkeerplaats 

09.01.2017  

Peter Navraag doen over verslag overleg BGA - Gemeente 09.01.2017  
Sjaak / Theo Financieel en sociaal jaarverslag 2016 09.01.2017  
Theo Met Herman Jan v.Cuijk bespreken een artikel over 

Smakt – Holthees voor de site. 
13.02.2017  

Sjaak Nagaan of archief kan worden ondergebracht bij dat van 
de fanfare 

13.02.2017  

Reinhold Bezoekt verdiepingsavond woonvisie op 07.03.2017 13.02.2017  
Peter of Pieter Regelen enveloppe jeugdbal tijdens carnaval 13.02.2017  
Han / Pieter Han gaat na of Venray gaat afwateren op de Loobeek. 

Pieter meldt dit bij het Waterschap 
13.02.2017  

Han V. Bespreekt aangepaste brief voor Wonen Vierlingsbeek  13.03.2017  
Hans en Peter Bezoeken bijeenkomsten IUP 13.03.2017  
Peter Met P.Bonants en P.Kersten overleggen over 

spoorwegovergang. 
13.03.2017  

Sjaak Benaderen penningmeester V.V. voor kascontrole ‘t 
Krentje 

13.03.2017  

Sjaak Verzoek richten aan B&W Venray voor korting op 
grondprijs starters- en huurwoningen Smakt. 

13.03.2017  

 
 

 


