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

Notulen dorpsraadvergadering dd. 09.07.2018,  Pelgrimshuis 20.00 uur 
Aanwezig: DR.: P.C. S.K.,H.S., R.O.,J.J.,T.S.; Ter bespreking van het punt “Kermis” (15.01) zijn aanwezig de 
leden van het comité Dorpsfeest Nino Janssen en Henk v.d.Heuvel  
Afwezig: Dr.: P.J.; Gemeente Venray: Henk v.d.Heuvel;  
Gast: Arno Wouters, Overloon   

 
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening  

02   Algemeen  

03  TS /PJ Notulen  

04  Allen Ingelast agendapunt   

05  Allen Ingekomen stukken en mededelingen Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk: 
Van belang is wat dit voor ons betekent. Centraal 
staat, hoort te staan hoe plannen snel en flexibel 
gerealiseerd kunnen worden. 
Het onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden is 
een taak van het gemeentelijk apparaat, niet van 
de dorpsraad.  
De aanvraag financiële bijdrage van het Trefpunt 
voor een bijdrage van een programma RTL 4 
wordt afgewezen. Wij financieren geen 
commerciële activiteiten.  

06   SK/TS/PJ Secretariaat  

07    

07 01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en bouwen 
Holthees  

Er zijn 3 woonblokken, 6 woningen, in 
verschillende fases. Voor 2 blokken wordt 
gelijktijdig vergunning aangevraagd, zodra de 
aanpassing binnen het plan is goedgekeurd. De 
dorpsraad zal de kosten voorschieten.  
De factuur voor 3 CPO-woningen ligt bij gemeente 
Boxmeer. 
De nieuwe woningen van Wonen Vierlingsbeek 
zijn, m.u.v. de seniorenwoning vergeven. 
De bijeenkomst van ‘De Nieuwe Wind” van 
bewoners van Mooiland-woningen, waar ook 
dorps- en wijkraden zijn uitgenodigd, wordt door 
Sjaak of Peter en Theo bezocht. Mooiland wil niet 
bouwen voor kleine kernen. Op termijn heeft dit 
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negatieve gevolgen voor bepaalde groepen uit 
deze kernen. Dit maakt onze input zeer belangrijk.

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en bouwen Smakt  Er is geen voortgang in het plan Smakt bekend. 

08    

08 01 SK/HS  Holthees, waaronder W.I.U. Geel zand bij pomp het ommetje is gestort. 

08 02 SK/HS/RO Smakt  Begroting groenonderhoud Smakt is ontvangen en 
getekend voor akkoord retour. 
Kronos heeft de omgevingsvergunning voor het 
zonnepark aangevraagd. Als het doorgaat krijgen 
we iets terug, De dorpsraad staat hierin neutraal. 
Wel is ons streven hieruit het optimale voor de 
gemeenschap te halen. 
Beepower zal ons vanuit de gemeente Venray 
ondersteuning bieden. 

08 03 SK Onderhoud monument  

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

Voorstel leuningen brug (zie mail Pieter): wij 
kiezen voor volledig galvaniseren en voor buizen 
i.p.v. draden. 

08 05  Algemeen  

09    

09 01 HS Holthees Kapelstraat: dat deze gerenoveerd zou worden is 
een misverstand. Zodra dit nodig is komt er een 
nieuwe toplaag (teer en kiezel). Er zijn intussen 
wel nieuwe, goede ideeën. De veiligheid van de 
kruisingen zal worden bezien. 
In september komt er een verkeerstelling van alle 
gebruikers in de Kapelstraat. 
Op de Makkenweg komen er 4 lichtmasten op 
zonne-energie. T.z.t. komen er meer. Dit is gelukt 
door de ondersteuning die we vanuit Vierlingsbeek 
en Maashees hebben gehad.  

09 02 RO Smakt  

09 03 RO  Algemeen (veiligheid, bus trein) Stand van zaken overgang Pelgrimshuis.(n.a.v. 
een schrijven van B.v.Oord) Er komt nu geen 
verdubbeling van de spoorlijn. ProRail gaat de 
veilheidssituatie opnieuw bezien.   

10    

10 01 JJ/RO Dorpsradenoverleg Er is een initiatief voor een fietspad rechtstreeks 
van Geijsteren naar Smakt. 

10 02 PC/SK Algemene zaken Gemeente Venray Bart van Oord wordt de opvolger van Han 
Verkuijlen. Henk v.d.Heuvel is de contactpersoon 
voor onze dorpsraad. 
Vanuit Venray is voor Smakt geen enkele 
voorziening, terwijl alle Venrayse dorpen een 
dorpshuis hebben. We plaatsen dit in september 
op de agenda. 

10 03 PJ/TS/RO Dop Smakt  

10 04 PC/SK Bezoek B&W / raadsleden  
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11    

11 01 PC/SK Wijk en dorpsraden Boxmeer Op de subsidieaanvraag voor de AED is nog 
steeds geen bericht van de gemeente Boxmeer. 
Tijdens het partneroverleg heeft de wethouder 
toegezegd hier achteraan te gaan.  
Bing wil in alle dorpen presentaties geven over de 
viering van de bevrijding. De opzet is dat ieder 
dorp dit voor zichzelf regelt. Vervolgens zorgt Bing 
voor een overkoepelende afsluiting. 

11 02 PC/SK Alg.zaken Gemeente Boxmeer Standpunt bepaling t.a.v. gemeente Boxmeer. Dit 
is in een besloten deel van de vergadering 
besproken. 

11 03 PJ/TS/RO Structuurvisie/DOP Holthees  

11 04 PC/SK Bezoek B&W / Raadsleden  

12    

12 01 JJ/SK/TS (Stichting) ‘t Krentje / Publicatiebord  

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

12 03 HS Werkgroep website  

12 04 Allen Voeden Website  
12 05 RO Aankondigingsborden   Het logo is gereed. De carnavalsvereniging gaat 

de borden plaatsen. 
12 06 PC/SK Omroep Venray / Blos  

13    

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 Voor de reward “Kern met Pit” is een concreet 
plan nodig. 

13 06 PC/SK/TS Synthese / Sociom  

14    

14 01 PJ Jeugd (raad) / OCC  

14 02 TS Ouderen  

14 03 Allen Verenigingen  

14 04 Allen Welzijn algemeen De school doet niet mee aan Keep it clean Venray.
Na de vakantie zoeken we contact met de school 
voor informatie over de vraag over de 
speeltoestellen. Peter plant dit.  
Thijs Peeters op terug op de vraag hoe de AVG 
nader in te vullen. 

14 05 TS Kerk,  icl. park en Eucharistische 
gemeenschap. 
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14 06 PC/SK Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut  

15    

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

Het programma voor het dorpsfeest is rond. Het is 
financieel sluitend. 
Achteraf wordt het verantwoord aan de dorpsraad. 
Zij draagt deze over aan de gemeente Boxmeer. 
Over het feest is de gemeenschap via ’t Krentje 
geïnformeerd.  
De start is za.1 september om 20.00. Zondag is er 
van 12.00 – 14.00 een lunch. ’s Middags zijn er 
activiteiten voor kinderen. Tegen het einde is er de 
prijsuitreiking van de kwis. De sluiting is 19.00 uur.
Als er geld over is wordt dit toegevoegd aan de 
reserve voor het volgende jaar. Pas na de 
evaluatie worden er besluiten genomen over dat 
volgende jaar. 
Of er vergunningen nodig zijn, wordt nagegaan. 

15 02 PC/SK Toerist. bewegwijzering  / 
wandelroute 

 

16    

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

 

17     

17 01 PC+SK Subsidies Rabo LvC en Maasduinen/ 
Horst -Venray 

 

17 02 Allen Besteding leefbaarheidssubsidie  

18    

18 01 Allen Bezittingen Dorpsraad De huurovereenkomst voor het podium wordt op 
23 augustus besproken en bij akkoord getekend. 
Bij de gemeente is informatie gevraagd over de 
aanleg van de jeu de boules baan. De 2e baan 
wordt dan volledig aangepast aan de 1e. 

18 02 Allen Declaraties, facturen  

18 03 MW/PJ Verslag kascontrole commissie  

19    

19 01 Allen Actielijst  

19 02 PC Volgende vergadering  

19 03 PC Rondvraag Afscheid Toon Hendriks: Peter en Sjaak.  
Reinhold: De aanleg van glasvezel Geijsteren, 
Smakt, Holthees; start 1 oktober; gereed medio 
2019 
Jeanne: Het is akkoord dat de kosten van de 
kaften welkomboekje rekening dorpsraad zijn. 

19 04 PC Sluiting  

19 05 TS/PJ Kopie aan  
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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 

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  Plant gesprek van hem en Hans met de gemeente over de renovatie 
Kapelstraat  

09.04.2018 

Peter  Regelen verankeren en rechtzetten banners. 10.04.2017 

Peter  Sluit kort met de gem. Boxmeer dat een kleine aanpassing van het plan 
nodig is voor nieuwe starterswoningen. 

15.01.2018 

Sjaak  Beziet alsnog het ontwerp structuurplan buitengebied. 09.04.2018 

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 

Henk   Stuurt ons de data van Energiecoöperatie Venray toe 09.04.2028 

Theo    Zoekt met KOV contact over de veiligheidsmarkt. (Sjaak stuurt hem de 
info.  

09.04.2018 

Sjaak  Stuurt de info over het “Traject maatschappelijke betrokken verenigen” 
door naar alle verenigingen. 

09.04.2018 

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

Peter Checkt subsidie AED holthees  11.06.2018

Theo Plaatsen voorzieningen Smakt op agenda september. 09.07.2018 

Sjaak of Peter & 
Theo 

Bezoeken bijeenkomst de Nieuwe Wind (bewoners van Mooiland-
woningen op 29 augustus 

09.07.2018 

Peter Plant bijeenkomst met de leiding van de school 09.07.2018 

 


