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Secr. p.a. Kapelstraat 32, 5824AJ, Holthees www.smakt-holthees.nl  dorpsraad@smakt-holthees.nl           
 
Agenda dorpsraadvergadering d.d, 12-04-2021  Skype 20.00 uur 
 
Nr x Verantw. Onderwerp  
01  Rob Opening  

02   Algemeen  

03  PJ/MDV Notulen • Notulen 08.03.2021. Goedgekeurd. 

04  Allen Ingelast agendapunt  • Arjen van Wijngaarden schuift aan en 
geeft eerste uur een presentatie over 
energietransitie binnen gemeente 
Venray. 

05  Allen Ingekomen stukken en mededelingen • Whatsapp borden: worden in 1 keer in 
gemeente Venray door 1 partij geplaatst. 

• Email vanuit dorp over verkeersoverlast – 
snelheid 

• Muziekvereniging: vraag over 
samenwerking besturen. Welke vereniging 
heeft interesse / brainstorm. Nu alvast in 
de week leggen en later nogmaals 
bespreken. Actie: Rob gaat een opzet 
maken voor een email. 

06   PVO Secretariaat • Uitkomst vragenlijst. 
• Notulen op website akkoord? Akkoord 

gegeven. 
07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK/Joke Bestemmingsplan en bouwen 
Holthees  

• Update Rob/Joke 
• Rechtszaak is geweest. Nu wachten op 

uitslag. 
07 02 RO/Rob Bestemmingsplan en bouwen Smakt  • Update Rob. Koen de Jong houdt Rob op 

de hoogte. Gesprekken geweest met 
bezwaarmaker en de gemeente.  

08  MDV / PJ Openbare ruimte en Groen  

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

• Update WIU uitkomst. Geen van onze 
voorstellen zijn goedgekeurd. 

08 02  Smakt  • Industrieterrein Spurkt. 
• Bermen maaien Smakt wordt aangepast. 

Minder maaien zodat bloemen ruimte 
krijgen om te groeien. Actie: Pieter schrijft 
stukje voor Krentje. 

08 03  Onderhoud monument  
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08 04  Inrichting Smakterbroek, Loobeek/ 
Afleidingskanaal  

 

08 05  Algemeen  

09  Aria / SJ Energietransitie 

09 01   • Presentatie van Arjan van Wijngaarden 
geeft meer informatie. 

10  MDV / PJ Verkeer 

10 01  Holthees  

10 02  Smakt  

10 03  Algemeen (veiligheid, bus trein) • ProRail update door Michiel. ProRail heeft 
antwoord gegeven. Aan het einde van het 
overleg met ProRail stonden nog 5 vragen 
open die zijn beantwoord. Besproken met 
werkgroep en er wordt ook nog over 
gepraat met de gemeente. 

11  Rob Gemeente Venray 

11 01 Rob/Jeann
e 

Dorpsradenoverleg (1e maandag 
maand DRO) 

• DRO update. Was vanavond, overzicht 
volgt nog wel. 

 
11 02  Algemene zaken gemeente Venray  

11 03  Dop Smakt • DOP Smakt vervolg inplannen. Michiel en 
Pascal destilleren de hoofdpunten die uit 
de vragenlijst naar voren komen en 
leveren deze bij gemeente Venray voor de 
omgevingsvisie. Actie: Pascal en Michel 
hoofdpunten opstellen. 

11 04  Bezoek B&W / raadsleden  

12  Aria Gemeente Boxmeer 

12 01  Wijk en dorpsraden Boxmeer • Partneroverleg met Boxmeer (Aria). 22 
maart, regiodeal, inventarisatie 
bestuursvormen. Verschil van mening over 
aanpak participatietraject. Daarvoor is een 
werkgroep opgezet.  

• WBTR: op een later tijdstip kunnen we 
daar juridische steun van krijgen van de 
gemeente. 

• DRO overleg Boxmeer Zuid 29 maart. 
Positief en actief gesprek. Onderwerpen: 
Reactivering de Peel, mestvergisten, hoe 
trekken we samen op met betrekking tot de 
nieuwe gemeente. Plan is om elkaar 
structureel te gaan zien. De Peel: we 
krijgen info van Jan Houba. 
Mestvergisting: provincie is zoekgebied 
aan het bepalen voor deze 
vergistingbedrijven. Participatietraject: ook 
dezelfde zorgen als DR Smakt-Holthees. 
DR S-H heeft een brief ontvangen, de 
gemeente neemt ons serieus. 
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• DRO BZ komt 1 keer per kwartaal bij 
elkaar, indien nodig vaker. Wij krijgen nog 
verslag van de vergadering. 

12 02  Alg.zaken gemeente Boxmeer • KernenCV / Bouwteam update (Aria). 
Bouwteam is samengesteld. Aria heeft 
goed gesprek gehad met consulenten over 
de zorgen. Consulenten willen zorgen 
wegnemen. 13 april vooroverleg met 
bouwteam welke dagen men beschikbaar 
is om zelf contact op te nemen met 
bestuurssecretariaat van de gemeente om 
zelf te kijken wanneer wat kan. 

12 03  Structuurvisie/DOP Holthees  

12 04  Bezoek B&W / Raadsleden  

13  Pascal Communicatie 

13 01 JJ/SK/TS (Stichting) ‘t Krentje / Publicatiebord • Voorstel gratis Krentje besproken met 
Jeanne. Situatie blijft zoals het is. Er is 
maar een heel kleine groep mensen die 
het Krentje niet krijgt. 

13 02  Verhuizingen t.b.v. ‘t Krentje • Nieuwe en vertrokken inwoners. Actie: Rob 
kijkt naar een mooi kaart-ontwerp. 

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. School wordt 3 mei geplaatst. 1 
mei gaat Rob graven. Vrijdag voor de 
meivakantie krijgen de kinderen te horen 
dat er een speeltoestel wordt geplaatst. 
Officieel openen met de Rotary afhankelijk 
van de persconferentie. Fase 2: Michiel 
bezig met binnenhalen van subsidies. 
Projectplan gemaakt voor aanvraag 
subsidies. Alle wensen opgeschreven. 
Doel: einde van de vakantie af. Ommetje: 
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balletje moet op later tijdstip gaan rollen. 
Buurt bekijkt wat de wensen zijn van de 
kinderen. 

15 05  Kerk,  icl. park en Eucharistische 
gemeenschap. 

 

15 06  Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut • Gemeenschapshuis, gepraat in 
raadsvergadering hierover. Hard aan het 
werk. Tekeningen zijn klaar. 

16   Projecten /Afzonderlijke items 

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 • Update Michiel subsidies 

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 10-05-2021 om 20:00 

20 03 Rob Rondvraag Joke: glasbak – Er wordt een brief gestuurd naar 
direct aanwonenden. Nog even geduld. 
Aria: Gesprek met consulenten, gevraagd of 
voorzitter 5 regels wil schrijven. Actie: Aria maakt 
opzet en deelt met Rob. WBTR: Aria heeft 
seminars te volgen. Nu alleen kijken naar 
huishoudelijk regelement. Aria vraagt aan Larry, 
adhv 3 20-minuten seminars. Huishoudelijk 
regelement gaat Rob bekijken. 

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 
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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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