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

Notulen dorpsraadvergadering dd. 14.05.2018,  Pelgrimshuis 20.00 uur 
Aanwezig: DR.: P.C. S.K.,H.S., R.O., PJ,J.J.,T.S.; Gemeente Venray: H.v.d.Heuvel;  
Gast: Willem Menting, Peel en Maas. 
 
Nr x Verantw. Onderwerp  

01  PC Opening  

02   Algemeen  

03  TS /PJ Notulen De notulen van  09.04.2018 zijn akkoord. 

04  Allen Ingelast agendapunt  Eventueel toe te voegen punten. 

05  Allen Ingekomen stukken en mededelingen  Zwemschool Joke heeft op 27 mei open dag. 
 Afscheid I.Busser: Reinhold en Peter 

vertegenwoordigen ons. 
 Keep ’t Clean Venray: ook scholen zijn 

benaderd. Peter bespreekt het bij een overleg 
met de school. 

06   SK/TS/PJ Secretariaat  

07   Bestemmingsplan en bouwen  

07 01 SK /PC/HS Bestemmingsplan en bouwen 
Holthees  

 Stand van zaken starterswoningen. Het 1e blok 
is in aanbouw. Over het 2e blok vind overleg 
plaats met de architect. Over het 3e blok zijn er 
gesprekken met gegadigden. 

 Stand van zaken plan Wonen Vierlingsbeek: 
Voor het einde van het jaar worden de 
woningen opgeleverd. Van de oorspronkelijke 
10 belangstellenden is er vanwege de lange 
duur van het voortraject weinig over. Nieuwe 
kandidaten komen er wel. We moeten 
koesteren dat we 6 huurwoningen krijgen. 

07 02 MW/RO Bestemmingsplan en bouwen Smakt  Voorgang bij het plan Smakt: er zijn 2 plannen 
voorgelegd aan de gemeente. Een plan (4 
appartementen, 4  starterswoningen) wordt 
besproken. Stedenbouwkundig is er aanpassing 
nodig. Met de grondprijs komt de ontwikkelaar niet 
uit. Hierover is nog overleg. Het streven is de 
kwestie in september aan de raad voor te leggen.  

08   Openbare ruimte en Groen  

08 01 SK/HS  Holthees, waaronder W.I.U.  Wandelbrug bij school: de offertes zijn binnen. 
De totale kosten zijn nu begroot op €11.800. 
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Het Waterschap heeft €10.000 gedoneerd. Het 
gat moet gedicht worden via onderhandelingen 
over de prijzen en door eigen werk. 
Vanwege de te verwachten grondwaterstand, 
is het aan te bevelen in augustus te starten 
met het grondwerk. 

 Over de renovatie v.d. Kapelstraat vindt nog 
verder overleg plaats. 

 Groenonderhoud hoek Kapelstraat. – 
Bredeweg: De planten zijn deels niet goed. In 
het najaar wordt er herplant. 

 Verkoop van het Schaartven. Het oude 
bestemmingsplan is nog van toepassing. De 
vraag is wat wel/niet mag, rekening houdend 
met de door de raad vastgestelde kaders. 
Theo zoekt contact met Jan Koopmans. 

08 02 SK/HS/RO Smakt  Met de – oprichting zijnde -  Energie Coöperatie 
Bee Power Venray komt een gesprek. Zij willen 
adviseren over de teruggave van zonne-energie 
van het zonnepark aan Smakt – Holthees. 

08 03 SK Onderhoud monument  

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

 Bijeenkomst over Venray’s Broek en 
Zienswijze herinrichtingsplannen Loobeek-
deelgebied De Spurkt en Venrays Broek”: het 
idee voor een wandelonderdoorgang bij de 
brug van de A73 over de Loobeek is weer 
opgepakt, omdat de stuw verlegd wordt en er 
een vispassage komt. De onderdoorgang kan 
hieraan gekoppeld worden. We hebben 
daarom een zienswijze ingediend.  
Pieter zal de info hierover bij de 
Waterschappen volgen. 

 Bijeenkomst over Smakterbroek: Er was veel 
belangstelling, ook uit de omgeving. De avond 
was bedoeld om van de deelnemers te horen 
wat zij zelf belangrijk vinden voor de toekomst 
van het gebied. De aanwezigen zijn verdeeld 
in diverse groepen: burgers, agrariërs, 
natuurliefhebbers en recreanten. De bedoeling 
is te komen tot een advies over de inrichting. 
PM: Van de bijeenkomst is intussen een 
verslag. Dit is op 20.5. iedereen toegezonden. 

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 In het dorpsraden overleg zijn het energietraject, 
de voorstellen m.b.t. de wijkagenten, de vraag of 
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Polen wel/niet blijven aan de orde geweest. De 
info hierover is via andere kanalen al verstrekt. 
Het glasvezel traject ligt op schema. Fase 1 is de 
dorpen. Ook Wanssum gaat meedoen. Fase 2 is 
Venray. Dit is van latere datum. Hiervoor is m.u.v. 
de Brabander, te weinig interesse. 
Hans v. Oort wordt vervanger van Han Verkuylen. 
De cie woningbouw heeft bouwen in dorpen aan 
de orde gesteld. Bij de dorpen ligt de vraag wat zij 
willen, ook m.b.t. huurwoningen. Na de 
inventarisatie wordt het bij de gemeente gelegd. 

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 op 06.06.2018: We hebben ons 
nog niet aangemeld. 

11 02 PC/SK Alg.zaken Gemeente Boxmeer Er is een uitnodiging voor kennismaking met het 
nieuwe college. Nu gaan we hier nog niet op in. 

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  

12 05 RO Aankondigingsborden   De locaties voor de borden zijn met leden van de 
CV. Bekeken. Met grondeigenaren wordt overlegd.

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  
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14 04 Allen Welzijn algemeen  Subsidie voor AED- Holthees is aangevraagd. 
Voor 23.2 zouden we een reactie krijgen. Er is 
nog niets vernomen.  

 AVG Bijeenkomst 29 mei Boxmeer. Peter en 
Sjaak gaan hier naar toe. Alle verenigingen 
zijn hiervoor uitgenodigd. Wij kijken nadien of 
het nodig is een eigen bijeenkomst te plannen.

 Overleg met school: Peter, Sjaak en Reinhold 
zullen aanwezig zijn. O.m. de speeltoestellen 
komen aan de orde. 

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

 

14 06 PC/SK Horeca, gemeenschapshuis, Blokhut  Overleg met BGA en brief aan Raad (en het 
college) Boxmeer: Onze verenigingen en 
bewoners hebben een “home” nodig om de 
gemeenschap vorm te geven. We willen een 
plan, samen met de gemeente om op de 
toekomst voorbereid te zijn. 

 Parkeervoorziening bij BGA – gebouw: Als de 
afwatering in orde is, is de uitvoering akkoord. 
De gemeente lost een eventueel probleem met 
de afwatering. Het voorstel is om onze 
bijdrage te betalen uit het 
leefbaarheidsbudget. Dit is akkoord. 

15   Projecten /Afzonderlijke items 

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

Dorpsfeest: De subsidie van de gemeente 
Boxmeer (€3000)  voor het feest dient door de 
werkgroep aan ons te worden verantwoord. Wij 
verantwoorden het gebruik bij de gemeente. Er is, 
aldus Jeanne, veel belangstelling voor de 
dorpskwis. 
Onze herdenking van oorlogsslachtoffers is in 
2020. 

15 02 PC/SK Toerist. bewegwijzering  / 
wandelroute 

De wandelkaarten en infoborden/folder zijn 
aangepast.  

16   Interne organisatie DR 

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

De “Oirlose” methode voor werving van leden 
dorpsraad betreft een enquête onder inwoners om 
namen voor leden van de dorpsraad en om de 
naam voor een voorzitter. Op basis hiervan 
worden mensen benaderd. Het heeft tot goede 
resultaten geleid: zittende leden zijn gebleven, 
nieuwe zijn gevonden. Wij gaan dit ook zo doen.  
Reinhold organiseert het traject. Hij komt in 
september met een plan van aanpak. 

17    Subsidies 

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

 

17 02 Allen Besteding leefbaarheidssubsidie  

18   Financiën 
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18 01 Allen Bezittingen Dorpsraad  De huisregels voor het podium zijn gereed. Ze 
worden nog met de werkgroep besproken. 
Vervolgens komen ze ter vaststelling in de 
dorpsraad. 

 De nieuwe jeu de boules baan is nog steeds 
niet goed. Sjaak pakt dit verder op. 
Het verzoek om voor schaduw te zorgen, 
kunnen we helaas niet honoreren. 

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   

19 04 PC Sluiting  

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

 
Actie lijst dorpsraad :  
 

Actie door :  Actie punt :  Datum in: Opm. 

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  
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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  

Reinhold en Peter Vertegenwoordigen ons bij het afscheid van I.Busser 14.05.2018  

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 uitje eind augustus. Peter zorgt voor datumprikker. 15.01.2018  

Theo Overlegt met Jan Koopmans over kaders Schaartven 14.05.2018  

Reinhold Meldt, zodra met aanleg wordt gestart,  in ’t Krentje tot 
wanneer aanmelding voor het Glasweb mogelijk is. 

11.12.2017  

Peter Bespreekt de actie Keep it Clean met de school 14.05.2018  

Peter, Sjaak 
Reinhold 

Overleggen met de school 14.05.2018  

Peter Zoekt met de CV contact over de plaatsing van de 
aankondigingsborden. 

09.04.2018  

Pieter Monitort bij waterschappen de wandelonderdoorgang bij de 
A73 

14.05.2018  

Sjaak Zorgt voor het in orde maken van de jeu de boules baan 14.05.2018  

Peter Zorgt voor controle pats AED en organiseert een 
bijeenkomst met alle vrijwilligers. 

09.04.2018  

Sjaak Vraagt een deskundige uit ons dorp of hij de info over de 
nieuwe privacy wet wil verzorgen voor de verenigingen. 

09.04.2018  

Reinhold Organiseert het traject voor werving kandidaten dorpsraad. 
In september een  plan van aanpak. 

09.04.2018  

Peter Stuurt de stukken verbetering van het subsidiebeleid door. 09.04.2018  

 


