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Secr. p.a. Merseloseweg 83, 58O1CC Venray www.smakt-holthees.nl  dorpsraad@smakt-holthees.nl 
           

Notulen dorpsraadvergadering d.d.11.12.2017,  Pelgrimshuis 20.00 uur 
Aanwezig: DR.: P.C. (vanaf 21.45 uur),S.K.,S.J.,H.S.,P.J.,R.O.,T.S.;  
Afgemeld: Gemeente Venray: H.Verkuijlen; Samantha Regeer, Sociom. 
Gasten :. Joke Janssen Zwemschool; Willem Mentink, redactie Peel en Maas / Boxmeers Weekblad. 
 
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening H.Verkuijlen en Samantha Regeer hebben zich 
vanwege de weersomstandigheden afgemeld. 
Han Verkuijlen heeft een aantal zaken per mail 
gemeld, c.q. gevraagd. 
Samantha zal in de loop van januari met Theo 
contact zoeken om haar bevindingen over de vragen 
die haar gesteld zijn, te melden. 

02   Algemeen  

03  TS /PJ Notulen De notulen v.d. vergadering van 13.11.2017 zijn 
akkoord. 

04  Allen Ingelast agendapunt  Er zijn geen extra agendapunten 

05  Allen Ingekomen stukken en mededelingen  

06   SK/TS/PJ Secretariaat  

07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en bouwen 
Holthees  

 De bouw van 2 starterswoningen is begonnen. 
 Onderhandelingen over de verkoop van 

meerder starterwoningen lopen nog. 
 De start van de bouw van het project van  

Wonen Vierlingsbeek is in februari. 
 Wonen Vierlingsbeek werkt mee aan het 

Glasweb, ook voor bestaande woningen. 
 Er is nog geen besluit over het verruimen van 

het aantal starterswoningen. Dit heeft geen 
gevolgen voor de huidige tranche: 2 zijn er al 
uitgegeven; 4 hebben het oude perspectief. 

 Het bestemmingsplan Gildestraat 17b-19 
(zwemschool en fysiotherapie Joke Janssen) 
is goedgekeurd. Het ligt nu ter inzage. Er is 
geen zienswijze (geen bezwaar) ingediend. 
In beginsel kan er voor speciale groepen (bv. 
ouderen) zwemmen worden georganiseerd.  

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en bouwen Smakt  Een projectontwikkelaar komt in december naar de 
Gemeente een bouwplan van 8 woningen (4 koop, 
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4 huur) voor Smakt gepresenteerd. Alle 
huurwoningen vallen onder het hogere segment 
van de sociale woningbouw. 

08   Openbare ruimte en Groen  

08 01 SK/HS  Holthees  De vraag is of het onderzoek naar de 
grondwateroverlast niet te snel concludeert dat 
alle problemen het gevolg zijn van overvloedige 
regenval.  
Voorlopig doen we niets. We wachten de 
werkelijkheid af. 

08 02 SK/HS/RO Smakt   

08 03 SK Onderhoud monument  

08 04 PJ Inrichting Smakterbroek, Loobeek/ 
Afleidingskanaal / Vierlingsbeekse 
Molenbeek 

 Voor de loopbrug bij de school is vergunning 
verleend. (kosten €628) Er komt een poortje, 
dat het vee binnen houdt en altijd ruimte biedt 
om binnen te gaan. De zijkanten (van brug en 
poort) worden eventueel met gaas afgesloten 
Pieter bespreekt de voortgang met de school.  
Hij vraagt de nodige offertes aan. Het  
Waterschap Aa&Maas) verstrekt vóór 31 
december 2017 een voorschot op de subsidie. 
Verantwoording is in 2018. 
Over het beheer van de schaatsbaan is 
overleg geweest met het Oranjecomité. Dit 
zorgt voor het beheer van hiervan. Kosten, 
zoals energie voor het onder water pompen 
worden door de Dorpsraad vergoed uit het 
leefbaarheidsbudget.  

08 05  Algemeen Op een vraag van VVD Boxmeer over de info. 
voorziening en standpunt DR. over plannen de 
Groot hebben wij geantwoord dat wij ons alleen 
bemoeien met aspecten zoals (verkeers)veiligheid 
en invloed op bestemmingsplannen. 

09   Verkeer 

09 01 HS Holthees  

09 02 RO Smakt  

09 03 RO  Algemeen (veiligheid, bus trein)  Spoorlijn: stand van zaken: de handtekeningen 
zijn verzameld. De werkgroep gaat het 
aanbieden hiervan inplannen. Hierover zullen 
we alle instanties die hiermee van doen 
hebben en de pers informeren. 

 Verkeerssituatie Broek: Venray en Boxmeer 
hebben contact gehad. De kruising is 1/3 van 
Venray en 2/3 van Boxmeer. Boxmeer heeft 
geen signalen van een onveilige situatie. We 
zullen het melden bij W.I.U. en Boxmeer een 
brief sturen over de situatie. (Hans). 

10   Gemeente Venray 
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10 01 JJ/RO Dorpsradenoverleg  

10 02 PC/SK Algemene zaken Gemeente Venray De subsidieaanvraag voor gemeente Venray is 
ingediend. 

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 Partneroverleg Boxmeer: er zijn 2 bijeenkomsten 
geweest. Het convenant is tijdens de 2e 
besproken. Als het College zich niet aan de 
afspraken houdt, zijn er geen sancties.  
Het plan Beugen (een pilot voor zelfsturing) is als 
goed voorbeeld nog niet besproken  Het wordt in 
Beugen gepresenteerd. 

11 02 PC/SK Alg.zaken Gemeente Boxmeer  Eindverklaring College Boxmeer: van het 
College is er nog geen reactie.. 

 Verslag bijeenkomst demografische 
ontwikkelingen Boxmeer: het was een goede 
bijeenkomst met meerdere presentaties (o.m. 
Mooiland en Pantein). Breed in de Gemeente 
Boxmeer vindt er bevolkingskrimp plaats, In 
Holthees (Smakt) is nog groei te verwachten. 

 De school in Holthees heeft een goed 
perspectief. De aanwas van leerlingen is 
voldoende. De kwaliteit van het onderwijs is 
zeer goed. Het personeel/de staf blijft zich 
inzetten om deze kwaliteit te behouden. 
Kunnen we bij samenwerking in de directe 
regio nog sterker zijn? 

 W.I.U.: de opzet is dorps- en wijkraden te 
betrekken bij plannen. In beginsel dienen  
plannen/wensen voor het einde van het jaar te 
worden gemeld. Na goedkeuring door het 
College gaan ze naar de Gemeenteraad.  
Plannen die op de site staan mogen niet naar 
buiten.  Wensen voor 2019 dienen we vóór 15 
januari 2018 op te voeren. 
Hans wordt onze contactpersoon. 
We gaan nu de verlichting op de Makkenweg 
en de kruisingen Broek/St. Jozeflaan en 
Kapelstraat/Sleijbergweg opvoeren en 
eventueel fietssuggestiestroken op de weg 
Maashees – Holthees. (Hans) 

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  

12 02  Verhuizingen t.b.v. ‘t Krentje Nieuwe en vertrokken inwoners 

12 03 HS Werkgroep website  
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12 04 Allen Voeden Website  

12 05 RO Aankondigingsborden   De welkomstborden worden na de carnaval 
geplaatst. 

12 06 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  

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  

14 03 Allen Verenigingen De activiteitenkalender 2018 is deels klaar. Sjaak 
schrijft alle verenigingen aan. 

14 04 Allen Welzijn algemeen De gemeente Boxmeer verstrekt €250 subsidie 
voor elke openbare AED. 

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

 

14 06 PC/SK Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut Het verslag van de bijeenkomst BGA 20.11.2017 
is akkoord. 

15   Projecten /Afzonderlijke items 

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

Evaluatie kermis en stand van zaken nieuwe 
werkgroep; 2018 zal er waarschijnlijk in de kleine 
kernen geen kermis meer zijn. De gemeente 
Boxmeer is van plan de komende 3 jaar een 
bedrag (per kern €3000) beschikbaar te stellen 
voor een zelf te organiseren dorpsfeest. Er is een 
enthousiaste club van 9 mensen die zich hiervoor 
wil inzetten. Het plan is een feest in de eerste helft 
van september. De datum wordt jaarlijks opnieuw 
vastgesteld. De plannen staan nog in de 
kinderschoenen. 
De Dorpsraad zal financieel het zelfde doen als 
voorafgaande jaren.  We gaan ook  uit van een 
gelijke bijdrage als voorheen van Venray.-  

15 02 PC/SK Toerist. bewegwijzering  / 
wandelroute 

Er is een verzoek van “Liefde voor Venray” om 
vrijwilligers voor meerdaagse wandeltochten in 
Venray. We plaatsen en oproep in ’t Krentje. 

16   Interne organisatie DR 

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

 De jaarplanning v.d. Dorpsraad is akkoord. 
 Het “Uitje” zullen Peter en Theo organiseren. 

(Dorpsraad en vaste ondersteuning).   
Vrijwilligers krijgen weer een attentie. Jeanne 
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stuurt namen hiervoor naar Sjaak. 

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 Stand van zaken huisregels podium. Het 
reglement ligt bij alle leden van de werkgroep. Het 
moet simpeler worden. Ter beoordeling leggen we 
het voor aan M.Strijbosch. 
De banner krijft dit jaar geen kerstdoeken. 

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 Vóór het einde van het jaar de kosten declareren 
bij Jan Zegers.  
De groep die wekelijks zorgt voor het onderhoud 
van de sportaccommodatie is voorgedragen voor 
een pluim. 
We moeten nog eventuele kandidaten voor de 
Gouden Kever voordragen. 
De aanleg van het Glasweb is gestart. Aanmelding 
hiervoor kan tot het moment dat in Smakt – 
Holthees wordt begonnen.  Reinhold zal dit 
melden in ’t Krrentje. 
Jeanne stuurt een mailtje over aquafit rond. 

19 03 PC Rondvraag   

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 

 
Actie lijst dorpsraad  
 

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  
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Werkgroep Podium, 
Peter en Sjaak 

Zorgen  voor reglement en betalingsregeling bij gebruik 
podium, alsmede voor plaatsing op site gemeente. 

11.04.2016 
12.06.2017 

 

Peter en Sjaak  Zorgen voor plaatsen welkom borden (na vakantieperiode) 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  

Theo Met Herman-Jan v.Cuijk bespreken een artikel over Smakt –
Holthees voor de site. 

13.02.2017  

Peter Aanwonenden/bedrijven van de Parallelweg betrekken bij 
het overleg over de spoorwegovergang Gildestraat. 

10.04.2017  

Peter Regelen verankeren en rechtzetten banners. 10.04.2017  

Han V. Han meldt situatie Broek – St. Jozeflaan in Venray  11.09.2017  

Hans Informeert Boxmeer schriftelijk over de verkeerssituatie 
kruising Broek – St. Jozeflaan. 

11.12.2017  

Peter en Theo Leggen na eigen beoordeling brief College voor aan de DR. 11.09.2017  

Allen  Samen met andere dorpsraden actie ondernemen over het 
standpunt van woningbouwverenigingen m.b.t. bouwen in 
kleine kernen. 

13.11.2017  

Hans Voert op W.I.U onze wensen op (verlichting Makkenweg, 
kruisingen Broek/St. Jozeflaan en Kapelstraat/Sleijbergweg 
en fietssuggestiestrokenweg Maashees – Holthees). 

11.12.2017  

Sjaak  Schrijft alle verenigingen aan voor activiteitenkalender 2018 11.12.2017  

Peter en Theo Organiseren het “Uitje” 11.12.2017  

Reinhold Meldt in ’t Krentje tot wanneer aanmelding voor het 
Glasweb mogelijk is.  

11.12.2017  

Jeanne Stuurt mailtje over aquafit door. 11.12.2017  

 
 


