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

Notulen dorpsraadvergadering d.d.08.10.2018,  Pelgrimshuis 20.00 uur 
Aanwezig: DR.: P.C. S.K.,H.S., R.O.,J.J.,P.J.,T.S.; Gemeente Venray: Henk v.d.Heuvel. 
Gast: Peel en Maas: Henk Baltussen  
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening  

02   Algemeen  

03  TS /PJ Notulen De notulen van 10.09.2018 zijn akkoord. 

04  Allen Ingelast agendapunt   

05  Allen Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Na een bezoek van de burgemeester hebben de juffen en 
kinderen van groep 7 en 8 hebben de gemeente Boxmeer 
schriftelijk verzocht het speelveld  te egaliseren en ballenvanger 
te repareren. Snel is meegedeeld dat dit gaat gebeuren. 

06   SK/TS/PJ Secretariaat  

07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en 
bouwen Holthees  

 Voor het laatste blok  is er een nieuwe kandidaat. 
 Over vier nieuwe starterwoningen loopt de procedure.  
 De doodlopende weg wordt verlengd vóór november 3 m. 

verlengd. Bewoners kunnen dan hun oprit bereiken. 
 De gemeente overweegt vier extra starterwoningen.  
 Onze inspraak regionale woningmarktstrategie Land Van 

Cuijk om een uitbreiding van het bestemmingsplan hebben 
de politieke partijen meegenomen in de besluitvorming. In 
maart 2019worden de bestemmingsplannen herzien. 

 De oplevering van de woningen van Wonen Vierlingsbeek is 
volgens planning eind 2018. Alle woningen zijn vergeven. 1 
kandidaat is van de eerste lijst. De BIEB gaat voor haar 
ondersteuning van Wonen Vierlingsbeek voor de realisatie 
van het plan €100 per woning declareren bij de gemeente. 
Ook glasweb gaat de woningen aansluiten. 

 Op basis van de wet mag Wonen V”beek slechts subsidie 
verstrekken als het bij haar huurwoningen hoort. Ze mag 
daarom geen subsidie voor speeltoestellen verstrekken. 

 Met een afvaardiging van de dorpsraad Maashees is info-
overleg geweest over bouwen in Holthees. 

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en 
bouwen Smakt  

 In een gesprek met Wonen Limburg is duidelijk geworden 
dat zij niet meer in kleine kernen bouwen. Ze overwegen 
een coöperatie te starten. In Boxmeer gelden in deze 
andere regelingen dan in Venray. 
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 Er is nog geen voortgang bekend over het project Smakt. 
Henk gaat na wat de stand van zaken is. 
Bij de huidige grondprijs kan ook onze BIEB hier niets doen.

08   Openbare ruimte en Groen  

08 01 SK/HS  Holthees, waaronder 
W.I.U. 

 In vervolg op de plannen bij de school is er een aanvraag 
ingediend ook het speelveld bij het ommetje te egaliseren 
en weer in te zaaien. Sjaak pakt dit op. 

 Van de gemeente is er nog geen voorstel voor het opnieuw 
inzaaien van het ommetje met een bloemenmengsel, dan 
wel om fruitbomen te planten. In beginsel is dit prima. 

 Over het plaatsen van de bijenkorf zijn er aarzelingen. 
08 02 SK/HS/RO Smakt   Het plattegrondbord van de gemeente Venray bij de St. 

Jozeflaan  wordt ons eigendom. We hebben de sleutel. 
 Peter repareert de amsterdammer bij de kapel. Ieder zoekt 

of elders dezelfde te vinden zijn. Peter stuurt een foto rond. 
 De infoavond zonnepark Smakt wordt gepland door Kronos 

Solar. Inwoners horen tijdig te worden uitgenodigd middels 
een circulaire. Henk is hierop attent. 
We hebben ruimte de effecten te onderzoeken. Vanwege 
angsten/potentiële problemen zijn goede antwoorden nodig. 

 Vóór december worden in de bebouwde kom van Smakt alle 
lampen vervangen door ledverlichting. 

08 03 SK Onderhoud monument De gemeente zaagt de buxus haag bij het monument af tot de 
grond. Als het resultaat niet goed is, komt er nieuwe aanplant. 

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

 Realisatie van het bruggetje bij school heeft vertraging. Voor 
december is het klaar. Van het waterschap is €10.000 
ontvangen. We komen nog 3 à 4 duizend euro te kort. Sjaak 
zoekt naar subsidieregelingen, ook bij de gemeente Venray. 

 Nieuws Loobeek/Afleidingskanaal/ Molenbeek: Niet duidelijk 
is tot  welke hoogte het gemaal bij school water uit het 
achterliggende gebied wegpompt, Sjaak heeft vragen 
gesteld aan het waterschap. Hij zet ze op papier. Pieter stelt 
ze daar nogmaals aan de orde. Omwonenden horen de 
gevolgen te weten. 

 Stand van zaken onderdoorgang A73:  Er zijn een gesprek 
met Waterschap Limburg en een schouw op locatie 
geweest. De gevraagde stukken zijn verstrekt. Er komt een 
aangepaste aanbieding. We zorgen voor publicaties in 
weekbladen en spreken in bij de commissievergadering. 

08 05  Algemeen  

09   Verkeer 

09 01 HS Holthees  

09 02 RO Smakt  

09 03 RO  Algemeen (veiligheid, 
bus trein) 

Over een nieuwe spoorwegovergang Pelgrimshuis weten we 
niets. 

10   Gemeente Venray 

10 01 JJ/RO Dorpsradenoverleg  Filmserie over Kerkdorpen Venray; Sjaak en Theo 
benaderen ieder iemand om de filmploeg rond te leiden 

 De deadline voor aanmelding voor de goedkope aansluiting 
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op het glasweb is 31 oktober Er is een infoavond op 9.10 in 
het Pelgrimshuis en een inloopavond op 24.10 in het 
Trefpunt. Bezien wordt hoe nieuwe inwoners/starters te 
benaderen. Sjaak krijgt infopakketten. 

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 

Partneroverleg wo.31 oktober met de nieuwe coördinator wijk- 
en dorpsraden Andrea Rouland - van Boven. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen besluiten we of we dit overleg bezoeken. 

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 

 

12 02  Verhuizingen t.b.v. ‘t 
Krentje 

Nieuwe en vertrokken inwoners 

12 03 HS Werkgroep website  

12 04 Allen Voeden Website De vermelding van de dorpsraad op Ons Thuus is gewenst. Hans 
zorgt voor de juiste info.  

12 05 RO Aankondigingsborden   Aankondigingsborden zijn 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 terugkoppeling over AVG door Thijs Peeters vind plaats na 
de najaarsvergadering van de V.V.. 

14 04 Allen Welzijn algemeen  Voor speeltoestellen bij de basisschool zijn subsidiebronnen 
nodig. T.a.v.de woningbouwvereniging: zie onder 07.01. 
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 Het overleg met de school is nog niet gepland. 
 AID: in Venray worden alle sloten vervangen door zegels. 

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

 

14 06 PC/SK Horeca, 
gemeenschapshuis, 
Blokhut 

 Samen met de gemeente Boxmeer komt er binnen 4 jaar 
een plan voor een gemeenschapsvoorziening als er een 
voorziening in Smakt/Holthees zou wegvallen. De vraag is 
wat Venray hierin doet.  

 Over jeu de boules baan koppelt Sjaak terug naar de 
ondernemer. 

15   Projecten /Afzonderlijke items 

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

 Over het dorpsfeest is er een financiële verantwoording naar 
de gemeente Boxmeer. De leges kosten zijn kwijt 
gescholden. De uitbater heeft dit bedrag ons terugbetaald. 

 Bijdrage parkeerplaats (2 x leefbaarheidsbudget) BGA 
gebouw afstemmen met V.V. 

 Bij gelegenheid overleg plannen met BGA. 
15 02 PC/SK Toerist. bewegwijzering  

/ wandelroute 
Op 29/11 is er in de gehele gemeente Venray een controle v.d. 
wandelroutes. Van hieruit gebeurt dit door J. Koopmans. 

16   Interne organisatie DR 

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

De verkiezingen van de dorpsraad worden in januari door 
Reinhold opgestart. 

17    Subsidies 

17 01 PC+SK Subsidies Rabo   

17 02 Allen Besteding 
leefbaarheidssubsidie 

 

18   Financiën 

18 01 Allen Bezittingen Dorpsraad De huurovereenkomst podium is definitief. Muziekvereniging, 
toneelvereniging, Maria kapel en carnavalsvereniging  hebben 
een nota ontvangen voor de bijdrage mobiel podium, elk € 333. 

18 02 Allen Declaraties, facturen  

18 03 MW/PJ Verslag kascontrole cie.  

19   Algemeen 

19 01 Allen Actielijst Toevoegen en verwijderen actiepunten 

19 02 PC Volgende vergadering  

19 03 PC Rondvraag Reinhold: Wanneer wordt St.Jozeflaan in Smakt die in slechte 
toestand is opgeknapt? Henk neemt dit mee. 
Op de vraag van Hans wanneer de evaluatie van het dorpsfeest 
plaatsvind, geeft Peter aan dit te regelen. 

19 04 PC Sluiting  

19 05 TS/PJ Kopie aan Agenda en Notulen:: Voltallig bestuur, Henk v.d.Heuvel, Bart 
van Oort, Andrea Olfen (Sociom), Griffie Boxmeer, Red.Peel en 
Maas, Red. Hallo-Venray. 
Kort verslag voor ’t Krentje en de Website 
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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. 08.10.2018 

Henk Bewaakt dat de uitnodiging voor de infoavond Zonnepark tijdig gebeurt. 08.10.2018 

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  

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  

Theo  Samen met Sociom onderzoek naar leefbaarheid Holthees/Smakt.  15.01.2018  

Peter en Theo  Regelen het uitje. Peter zorgt voor een datumprikker.  15.01.2018  

Sjaak  Regelt egaliseren en inzaaien van het speelveld bij het ommetje. 08.10.2018 

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.  

Peter Plant bijeenkomst met de leiding van de school 09.07.2018 

Sjaak Koppelt problemen jeu de boules baan terug naar de ondernemer   

Sjaak/Pieter Sjaak formuleert vragen over gemaal. Pieter bespreekt de met het 
waterschap. 

 

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

Peter Regelt evaluatie v.h. dorpsfeest.  

Sjaak en Theo Benaderen ieder een kandidaat voor de filmserie over de dorpen Venray  

 
 


