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Secr. p.a. Kapelstraat 32, 5824AJ, Holthees www.smakt-holthees.nl  dorpsraad@smakt-holthees.nl           
 
Agenda dorpsraadvergadering d.d, 08-03-2021  Skype 20.00 uur 
Afgemeld: JJ, LH, TS, PC 
Aanwezig: RP, PVO, AM, JJansen, PJ, HvdH, 
 
Nr x Verantw. Onderwerp  
01  Rob Opening  

02   Algemeen  

03  PJ/MDV Notulen • Notulen 15.02.2021 
• Actiepunten 

04  Allen Ingelast agendapunt   
05  Allen Ingekomen stukken en mededelingen • Onderwerpen Jaarvergadering 

verenigingen. Focus naar de verenigingen. 
Update van waar we mee bezig zijn. Per 
vereniging vertegenwoordig aan het woord 
laten komen. Waar zitten de verenigingen 
mee? Rob doet de opening. Actie: Pascal 
stuurt uitnodiging naar deelnemers. 

• Actie Rob: schrijft update over 
werkzaamheden DR voor Krentje. 

• Waarderingsubsidie (reeds aangevraagd 
Boxmeer) 

• WBTR (Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen) afstemming door Aria. 
Wet gaat in 1 juli. Aria gaat 3 webinars 
bijwonen. Goed om dit in het DRO dit ook 
ter sprake te brengen. Wellicht kan vanuit 
DRO iets gezamenlijks opgezet worden? 
Andrea zal nog wat informatie verzamelen. 
Met oude Vierlingsbeek DRO komt het ook 
ter sprake. 

06   PVO Secretariaat  
07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK/Joke Bestemmingsplan en bouwen 
Holthees  

• Update Rob/Joke: DOP Smakt. 
Omgevingsvisie Venray. Visie tot 2030: 
Venray is van plan geen grond meer aan 
te kopen in Smakt, maar wil wel 
meedenken over plekken waar het wel 
kan. Actie Rob gaat er nog achteraan.  

07 02 RO/Rob Bestemmingsplan en bouwen Smakt   

08  MDV / PJ Openbare ruimte en Groen  

08 01  Holthees, waaronder W.I.U. • Vliegbasis Peel 

about:blank
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o Gaan hun best doen om de 
vliegbasis weer actief te krijgen. Er 
zijn veel vragen over gesteld in 
Venray, ook door andere 
gemeenten. 

08 02  Smakt  • Industrieterrein Spurkt, nu even uit beeld. 
Aria houdt het in de gaten. 

• Bermen maaien Smakt. Biodiversiteit wordt 
weggemaaid, samen met Leo wordt 
gekeken naar een praktische oplossing. 

08 03  Onderhoud monument - Rob neemt dit mee in het stukje van het 
Krentje over de vrijwilligers 

08 04  Inrichting Smakterbroek, Loobeek/ 
Afleidingskanaal  

 

08 05  Algemeen  

09  Aria / SJ Energietransitie 

09 01   • Zonnepark Spurkt – proces met Kronos is 
nog niet helemaal afgehandeld. 
Ontwerpvoorstel ligt bij de provincie. Aria 
houd het in de gaten. Landelijk neemt druk 
toe op de grote zonneparken. 

10  MDV / PJ Verkeer 

10 01  Holthees  

10 02  Smakt  

10 03  Algemeen (veiligheid, bus trein) • ProRail update door Michiel. Prorail zou 
antwoord geven op vragen en hebben daar 
nog geen tijd voor gehad. Michiel heeft 
hen gemaild met reminder. Onderwerp 
heeft aandacht van de dorpsraad. 

11  Rob Gemeente Venray 

11 01 Rob/Jeann
e 

Dorpsradenoverleg (1e maandag 
maand DRO) 

• DRO 
 

11 02  Algemene zaken gemeente Venray  

11 03  Dop Smakt - DOP smakt, verwerken van vragen in de 
vragenlijst. Vragenlijst wordt gedistribueerd 
met volgend Krentje en online. Actie Pascal 

11 04  Bezoek B&W / raadsleden  

12  Aria Gemeente Boxmeer 

12 01  Wijk en dorpsraden Boxmeer - Partneroverleg 22 maart 

12 02  Alg.zaken gemeente Boxmeer • KernenCV / Bouwteam update (Aria en 
Joke). Er is wat onduidelijkheid waar het 
voor staat. KernenCv moet worden 
goedgekeurd door het bouwteam. Het 
samenstellen van het bouwteam gaat H/S 
lukken. Er is echter wel onduidelijkheid 
over het gebruik van de kernenCV en wat 
er uiteindelijk mee gedaan wordt. 

12 03  Structuurvisie/DOP Holthees  
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12 04  Bezoek B&W / Raadsleden  

13  Pascal Communicatie 

13 01 JJ/SK/TS (Stichting) ‘t Krentje / Publicatiebord  

13 02  Verhuizingen t.b.v. ‘t Krentje • Nieuwe en vertrokken inwoners. 

13 03  Werkgroep website  

13 04 Allen Voeden Website  

13 05  Aankondigingsborden    

14   Welzijnsorganisaties 

14 01 SK PON  

14 02 SK V.K.K. Brabant  

14 03 SK V.K.K. Limburg  

14 04 SK Kennisplatform Kleine kernen  

14 05 SK Kern met pit  

14 06 PC/SK/TS Synthese / Sociom (Boxmeerse 
tegenhanger van Synthes) 

 

15  Joke Welzijn 

15 01  Jeugd (raad) / SOOC (blokhut)  

15 02  Ouderen  

15 03  Verenigingen • Speeltoestellen update, school, Smakt en 
Ommetje. Smakt is afgerond. Ommetje, 
woensdag overleg. 3 mei wordt het grote 
speeltoestel geplaatst op school. Fase 2: 
speelbosje en theaterkuil, modderkeuken. 
Er moeten nog subsidies geregeld worden 
en in de zomer wordt het afgehandeld. Juf 
Lisette zorgt voor stukje in Krentje. 
Opening in het nieuwe schooljaar. 
Ommetje: subsidies aanschrijven, Antony 
gaat zorgen voor draagvlak. Idee: 
Houtspeelelementen zoals bij speeltuinen 
bij Reindersmeer. Actie Joke: peilen wat 
men vindt van meer combinatie tussen 
speeltoestellen voor jong en de oudere 
jongeren (eventueel skateramp) 

• Glasbak komt te staan bij de jeu de 
boulesbanen. Er wordt nog contact 
opgenomen door gemeente met de 
bewoners van huis ernaast. 

15 05  Kerk,  icl. park en Eucharistische 
gemeenschap. 

 

15 06  Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut - Gemeenschapshuis: Architect en tekenaar 
gaan aan het werk (kosten zijn voor de 
gemeente). Peter Koenen (werkgroep 
gemeenschaphuis) neemt contact op met 
tekenaar en architect over status. 

16   Projecten /Afzonderlijke items 
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16 01 PC/SK/HS Periodiek terugkerend activiteiten 
(kerstversiering, coll. rooster, 
herdenking oorlogsslachtoffers) 

 

16 03 PC/SK Toerist bewegwijzering  / wandelroute  

17  Aria/Larry Interne organisatie DR 

17 01  Interne organisatie (KvK, Statuten en 
HH.regl.,  functieverdeling) 

 

18  MDV/Larry Subsidies 

18 01  Subsidies Rabo LVC/Horst-Venray  

18 02  Besteding leefbaarheidssubsidie  

18 03  Subsidie fonds cultuur, natuur en 
water in de buurt 

 

19  Larry Financiën 

19 01 Allen Bezittingen Dorpsraad  

19 02 Allen Declaraties, facturen  

19 03 MW/PJ Verslag kascontrole commissie  

20   Algemeen 

20 01 Allen Actielijst  

20 02 Rob Volgende vergadering 12-04-2021 om 20:00 

20 03 Rob Rondvraag - Krentje gratis een optie om bereik te 
vergroten? Actie Pascal: email naar Jeanne 
om idee voor te stellen 

- Bedankje van Anita gekregen (Larry, Jeanne, 
Henk). 

-  
20 04 Rob Sluiting  

20 05 TS/PJ Kopie aan Agenda: Voltallig bestuur, Henk v.d.Heuvel 
(gem.Venray), Samantha Regeer (Sociom), 
Andrea Rouland-van Boven (gem.Boxmeer) 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: 

Henk Houdt ons op de hoogte over stand van zaken bouwproject Smakt 08.04.2019 

Rob, Jeanne + Rob Samen met andere dorpsraden actie ondernemen over het standpunt van 
woningbouwverenigingen m.b.t. bouwen in kleine kernen.  

01.11.2020  

DR Passen in juli/augustus het DOP aan. Afspraak inplannen 01.11.2020 
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