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

Notulen dorpsraadvergadering d.d 12.11.2018,  Pelgrimshuis 20.00 uur, Pelgrimshuis 
Aanwezig: DR.: P.C. S.K.,H.S., R.O.,J.J.,P.J.,T.S.; Gemeente Venray: Henk v.d.Heuvel; Sociom: Adrea Olfen 
Gast: Werkgroep dorpsfeest: Henk v.d.Heuvel, Nino Jansen; Peel en Maas: Henk Baltussen  
 
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening  Jeanne is 25 jaar lid van de dorpsraad. Ze 
wordt gehuldigd. Ook het dorpsradenoverleg 
Venray heeft dat gedaan vanwege haar 25-
jarig lidmaatschap daar. Peter prijst haar inzet, 
met name voor het verzorgen van ’t Krentje. 
Met een applaus sluit de vergadering zich 
daarbij aan. 

 Andrea Olfen stelt zich voor als de nieuwe 
opbouwwerker van Sociom.  Ze sluit aan bij de 
dorpsraden van Boxmeer-Zuid en ondersteunt 
burgerinitiatieven. Haar taak ligt op het terrein 
van leefbaarheid. Op dat vlak zal ze  ons 
ondersteunen.  

02   Algemeen  

03  TS /PJ Notulen De notulen van 08.10.2018 zijn 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  

Starterwoningen:  
De gemeente werkt mee aan de bouw van 8 
starterswoningen. Hierover is nog nader overleg 
met omwonenden. Er zijn voldoende kandidaten.  
Na de geplande bouw van alle starterwoningen 
zijn er nog enkele vrije sector kavels. 
Alle kortingsregelingen voor de aankoop van de 
grond blijven bestaan. 
De oplevering van de woningen van Wonen 
Vierlingsbeek is binnen enkele weken. 

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en bouwen Smakt  Wonen Limburg zal op geen enkele wijze bouwen 
in Smakt. Het gevolg is dat er daar geen sociale 
woningbouw komt. 
Ze willen eventueel wel meewerken aan een 
coöperatie, echter niet financieel. 
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Tot op heden is er na 3 jaar nog geen enkel plan 
voor Smakt. De eerder benaderde ondernemer 
ontwikkelt nu een nieuwe variant..  
De BIEB Holthees is bereid om in Smakt mee te 
werken aan het bouwen van starterswoningen in 
eigen beheer. Sjaak zal hierin kartrekker zijn. 
Henk bespreekt of Venray mee wil werken. 

08   Openbare ruimte en Groen  

08 01 SK/HS  Holthees, waaronder W.I.U. Het Ommetje wordt bij de werkzaamheden bij de 
school meegenomen. Het egalisatie v.h. terrein 
Peuterette wil de gemeente niet meenemen. Sjaak 
gaat hierover alsnog in overleg. 
Het bloemenmengsel en de fruitbomen bij het 
ommetje, alsmede het bijenhotel zijn akkoord. 

08 02 SK/HS/RO Smakt  De info avond zonnepark Smakt is maandag 19 
november in Pelgrimshuis. 
Bij het monumentje te Smakt wordt een 
honingboom geplaatst. 

08 03 SK Onderhoud monument De buxus haag bij het monument is afgezaagd. Zo 
nodig wordt hij vervangen door taxus. 

08 04 PJ Inrichting Smakterbroek, Loobeek/ 
Afleidingskanaal  

 Het grondwerk voor het bruggetje bij de school 
is gereed. 

 De nieuwe plannen m.b.t. het gemaal bij de 
school zijn nog niet bekend. Er is daarom nog 
niets te zeggen over de waterstand. Als 
uitgegaan wordt van de natuurlijke waterstand 
gaat het problemen geven. Er zijn echter 
voldoende inspraakmogelijkheden om te 
bereiken dat ieder droge voeten houdt. 

 Bij onze wens voor de onderdoorgang A73 
zullen we via het dorpsradenoverleg alle 
dorpen betrekken. Henk ontvangt alle 
correspondentie.(Theo) 

08 05  Algemeen  

09   Verkeer 

09 01 HS Holthees  

09 02 RO Smakt  

09 03 RO  Algemeen (veiligheid, bus trein)  

10   Gemeente Venray 

10 01 JJ/RO Dorpsradenoverleg  Vanwege de bouwplannen Holthees wordt 
Glasweb verzocht een extra kabel te leggen. 
Wonen V’beek sluit al haar woningen aan. 

 De sites van de dorpen worden gekoppeld aan 
die van Venray. Een nieuwe is te kostbaar. 

 Er zijn kritische opmerkingen gemaakt over de 
woningbouw Venray. 

10 02 PC/SK Algemene zaken Gemeente Venray  

10 03 PJ/TS/RO Dop Smakt  
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10 04 PC/SK Bezoek B&W / raadsleden  

11   Gemeente Boxmeer 

11 01 PC/SK Wijk en dorpsraden Boxmeer Bij het partneroverleg is kennisgemaakt met de 
nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden, 
A.Rouland-van Boven, en de coördinator 
kernendemocratie, R.Nijdam. 

11 02 PC/SK Alg.zaken Gemeente Boxmeer Hoe verder te gaan na de brief v.h. college over 
mediation wordt later besproken. 

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 publicatieborden zijn gereed. De Cv heeft ze al 
in gebruik. Verenigingen moeten zelf borden die 
ze gaan gebruiken schoonmaken. We bespreken 
dit tijdens de verenigingsavond. Ook komt er een 
publicatie in ’t Krentje. 

12 02  Verhuizingen t.b.v. ‘t Krentje H.v.Dijk, vertrokken naar Venray, wordt bedankt 
met een attentie voor het jarenlang bezorgen van 
’t Krentje in het buitengebied. 

12 03 HS Werkgroep website  

12 04 Allen Voeden Website  

12 05 RO Aankondigingsborden    

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  

14 04 Allen Welzijn algemeen  Indertijd is met Sociom afgesproken binnen 
Smakt-Holthees een onderzoek te doen naar 
leefbaarheid. Andrea en Theo pakken dit weer 
op. Zij komen met een voorstel voor de 
enquête en voor het proces deze te 
organiseren. 

De subsidieaanvraag voor speeltoestellen bij: 
 Zorghuis Smak: nog geen reactie. 
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 Wonen Vierlingsbeek en Wonen Limburg 
hebben geen mogelijkheden vanwege 
wettelijke bepalingen.  

 Gem. Venray: geen mogelijkheden.  
 Gem. Boxmeer heeft alleen ruimte voor 

toestellen bij de basisschool. 
13 november is er overleg met de school. We 
stellen o.m. het bijenhotel  en de speeltoestellen 
aan de orde. Een klimtoestel daar kost €15000. 
We zullen de subsidiemogelijkheden onderzoeken.

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

 

14 06 PC/SK Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut In Smakt zijn geen gemeenschapsvoorzieningen. 
In de  plannen van de gemeente Venray komen ze 
ook niet voor. Hierover gaan we volgend jaar 
verder in discussie. Van belang hierbij is ook de 
vraag hoe Boxmeer hierin staat. 

15   Projecten /Afzonderlijke items 

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

Nino Jansen en Henk v.d.Heuvel. geven namens 
de werkgroep dorpsfeest een toelichting. Ze 
hebben veel complimenten gehad. Ook de horeca 
is tevreden. De organisatie heeft de leden van de 
werkgroep veel energie gekost.  
Mede door donaties (dorpsraad en ondernemers) 
is er financieel een positief saldo. Dit leidt tot een 
kleine buffer voor ev. toekomstige tegenvallers. 
Hans heeft de financiële verantwoording gezien. 
Deze ziet er goed uit. Bij de evaluatie bij en 
verantwoording  aan de gemeente Boxmeer zullen 
Peter en Hans aansluiten. 
De bijdrage van Venray is laag in verhouding tot 
die van Boxmeer en de omvang Smakt. 
H.v.d.Heuvel bespreekt wat er mogelijk is 
(financieel en eventuele levering van goederen). 
Volgend jaar is het feest op 7 en 8 september. Er 
wordt uitgegaan van het zelfde concept. Met een 
ondernemer lopen hierover nog gesprekken. 
De werkgroep werkt namens, dus vanuit de 
dorpsraad. Een oproep voor meer leden heeft 
niets opgeleverd. Nu worden mensen persoonlijk 
benaderd.  
De dorpsraad bedankt Nino en Henk voor hun 
inzet. 

15 02 PC/SK Toerist.bewegwijzering  / wandelroute  

16   Interne organisatie DR 

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

 

17    Subsidies 

17 01 PC+SK Subsidies Rabo LVC/Horst-Venray  

17 02 Allen Besteding leefbaarheidssubsidie  
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18   Financiën 

18 01 Allen Bezittingen Dorpsraad Voor de ruimte onder de kerk waar e.e.a. van de 
dorpsraad wordt opgeslagen is er aanvulmateriaal 
nodig. De kwestie wordt bij het kerkbestuur 
neergelegd. Eventuele kosten zijn voor rekening 
van de dorpsraad, De CV verzorgt het werk. 

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  

19 03 PC Rondvraag Henk: meldt nog geen antwoord te hebben over de 
vraag over het onderhoud van de St. Jozeflaan. 
M.b.t. de vragen over het zonnepark wachten we 
af wat er komt. 
Jeanne: er is een vraag van Match voor een pluim 
voor iemand die zich inzet. Zij meldt een 
kandidaat. 

19 04 PC Sluiting  

19 05 TS/PJ Kopie aan Agenda: Voltallig bestuur, Henk v.d.Heuvel 
(Gem.Venray), Andrea Olfen (Sociom), Griffie 
Boxmeer, Red. Peel en Maas, Red. Hallo-Venray. 
Notulen: idem. 
Kort verslag voor ’t Krentje en de Website 

 
 
 
Actie lijst dorpsraad :  
 

Actie door : Actie punt : Datum in: 

Reinhold(ev.Sjaak) & 
M.v.d.Winkel   

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

09.11.2015  

Jeanne  Ev.plaatsing van welkomverhalen op de site van het Historisch Erfgoed 
opnieuw bespreken in dorpsraad  

09.04.2018  

Allen   Kritisch website bezien.  11.01.2016  

Henk Gaat na hoe het staat met het bouwproject Smakt. 
Bespreekt intern of Venray meewerkt aan het betrekken van de BIEB 
Holthees bij Smakt. 

08.10.2018 
12.11.2018 

Andrea & Theo Voorstel over enquête leefbaarheid 12..11.2018 

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

13.02.2017  

Peter  Regelen verankeren en rechtzetten banners.  10.04.2017  

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

13.11.2017  

Sjaak Overlegt met gemeente over het egaliseren van het peuterette terrein.  12.11.2018 

Henk  Bespreekt bij gemeente Venray ondersteuningsmogelijkheden 
(financieel/levering van goederen) voor het dorpsfeest. 

12.11.2018 

Sjaak &Jeanne Melden tijdens verenigingsavond en in ’t Krentje hoe verenigingen met de 
publicatieborden horen om te gaan. 

12.11.2018 

Reinhold   Gaat bij de dorpsraad Oirlo na hoe zij kandidaten heeft geworven.  09.04.2018  

Peter Repareert Amsterdammertje en stuurt een foto rond om reserve te vinden. 08.10.2018 

Allen Nagaan of er elders amsterdammertjes zoals bij de kapel te vinden zijn. 08.10.2018 

Theo Geeft Henk alle correspondentie over de onderdoorgang A73. 12.11.2018 

DR Onderzoeken subsidiemogelijkheden klimrek school. 12.11.2018 

DR Discussie over gemeenschapsvoorzieningen Smakt. 12.11.2018 

Henk Gaat na wanneer de St.Jozeflaan in Smakt wordt opgeknapt. 08.10.2018 

 


