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  Secr. p.a. Merseloseweg 83,58O1CC Venray www.smakt-holthees.nl  dorpsraad@smakt-holthees.nl    
 
Verslag jaarvergadering Dorpsraad met verenigingen/stichtingen en horeca op 
maandag 19 februari ’18 in het Pelgrimshuis 
 
Aanwezig: Dorpsraad: P.Coppus (wnd.vz.), J.Jansen, R.Oehmen, P.Jeuken, H.Schröder, 
Th.Steeghs,  J.Zegers. 
Gemeente Venray: H.v.d.Heuvel; Peel en Maas: W.Menting; Zorghuis Smakt: Sj.v.Gelder; Glasvezel 
L.v.C.: A.Wouters 
CV: R.Coppus, St.Janssen (ook: Toneelvereniging, V.V., S.O.O.C.; ’t Krentje: H.v.d.Heuvel; 
Muziekvereniging: V.Gerrits, J.Koopmans (ook Maria Kapel); Mariakapel: E.Poels; Toneelvereniging: 
C.Janssen; BGA: B.Jacobs, H.v.d.Brand; Sinterklaascomutè: M.Geurts, M.Heijl; V.V.: N.Cremers; 
KOV: H.Hendriks, Sjr.Janssen; Vrouwenvereniging H/S: Th.v.d.Heuvel, E.v.Dijck; Kerkbestuur: 
L.v.Dijck; S.O.O.C.: Chr.Camps, D.Fleuren;  
Privé: P.Koenen, M.v.d.Winkel 
Afgemeld: Dorpsraad.: Sj.Koopmans; Pelgrimshuis: P.Bonants; Oranje Comité: P.Janssen; Hoeve 
de Knol: W.Jeuken; Basisschool: L.v.Oorschot; Spring: G.Janssen 
 
Verslag van de besproken punten: 
 
Evaluatie 2017: 
Peter Coppus (wnd. Voorzitter) geeft aan dat we ons best hebben gedaan. Dat zal ook blijken uit het 
jaarverslag van activiteiten en inzet van de dorpsraad. Dit komt binnenkort in ’t Krentje. 
Vanuit de aanwezigen wordt de dorpsraad gecomplimenteerd, omdat ze het afgelopen jaar zeer actief is 
geweest. 
 
Collecterooster en plannen/activiteiten 2018 
Voor het collecterooster zijn er geen op-of aanmerkingen. Voor het rooster van plannen/activiteiten zijn er 
enkele aanvullingen. Deze worden verwerkt.  
Sommige acties zijn vooraf niet precies te plannen, bv. de verkoop van appelen. Verzocht wordt om acties 
zodanig te regelen, dat er niet (ongeveer) gelijktijdig acties plaatsvinden’.  
 
Groenonderhoud Smakt / Holthees 
In Smakt wordt het ook in 2018 door de Muziekvereniging verzorgd. 
In beginsel verzorgt de Ouderenvereniging dit in Holthees. De dorpsraad gaat na of dit onder de zelfde 
voorwaarden als voorheen kan.  
P.m.: Intussen is dit geregeld tussen Ouderenvereniging en Gemeente Boxmeer 
 
Renovatie Kapelstraat.  
Voor deze renovatie ( waarschijnlijk in 2019) zijn suggesties welkom. Hoe eerder dit gebeurt , des te 
groter is de kans dat deze in de plannen worden meegenomen. 
De dorpsraad heeft al gemeld dat de kruisingen met de Bredeweg en de Sleybergweg gevaarlijk zijn. 
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Landelijke opschoon dag 2018 zaterdag 24 maart 
Vrijwilligers hiervoor kunnen zich nog opgeven. 
 
Status, dubbelspoor Smakt – Holthees 
Onze acties zijn goed verlopen. Nu is er een grote stilte. Op (hoog) politiet niveau wordt er overlegd. De 
werkgroep komt binnenkort weer bij elkaar om de situatie te bezien. 
 
Mobiel podium / aanhangwagens 
Het heeft lang geduurd, maar alles is nu bijna bij elkaar. Het gevolg is dat het nu zonder extra kosten aan 
de nieuwe veiligheidsvoorwaarden voldoet. 
Tot op heden zijn we tevreden. Voor huur van het podium kan men zich melden bij Henk v.d.Heuvel. 
 
 
Voortgang gesprekken DR Smakt–Holthees / College Boxmeer 
De gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. We hebben nog steeds de verwachting dat we er 
naar tevredenheid uit komen.  
 
Parkeervoorzieningen bij BGA-gebouw/Voetbalaccommodatie 
BGA en Voetbalvereniging zijn in overleg met de gemeente over de parkeer voorzieningen. 
Uit de voorgelegde alternatieven is er gekozen uit verharden met klinkers aan beide zijden van de 
toegangsweg. De gemeente Boxmeer vraagt wat de DR wil bijdragen.  Zij heeft toegezegd  2x het 
leefbaarheidsbudget van Boxmeer hiervoor te reserveren. De Dorpsraad en de Voetbalvereniging zullen 
dit samen oplossen. 
 
Woningbouw Smakt-Holthees en groei aantal inwoners Holthees 
De woningbouw in Holthees verloopt goed. Binnen de gemeente is dit het enige dorp dat nog groeit. Het 
huidige bestemmingsplan zit bijna vol. Voor er een nieuw komt, moet er “inbreiding” komen, d.w.z. dat op 
plekken waar gebouwd mag worden, gebouwd wordt. Als dat niet binnen een bepaalde tijd gebeurt, wordt 
de bouwstemming van de betreffende percelen afgehaald. 
We willen doorgaan met bouwen. Daarom is het van belang dat we inzicht krijgen in waar er nog 
woonbestemmingen zijn. 
Het plan van Wonen Vierlingsbeek gaat in de loop van dit jaar van start. Het gaat hier deels om 
levensbestendige woningen. De verwachting is dat hierna een woningbouwvereniging niet meer in 
Holthees bouwt. 
Het plan in Smakt gaat naar verwachting ook door. Dit zal een private bouwer doen, niet een 
woningbouwvereniging. Deels gaat het ook hier om levensbestendige woningen. 
 
Glasweb Venray / Glasvezel LVC (Boxmeer) 
Er is een start gemaakt met de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Venray, inclusief 
Holthees. De verwachting is dat eind dit jaar/begin volgend jaar de aanleg in Smakt-Holthees gerealiseerd 
wordt. 
We worden aangesloten op de Pop locatie (het verdeel station) Oostrum. 
Ook in het Land van Cuijk gaat binnenkort (16 maart) de aanleg van start. Men zal starten in Mill. In dit 
hele gebied komt glasvezel. De vertegenwoordiger van glasvezel L.v.C.  (Arno Wouters) gaat na of het 
buitengebied bekabeld wordt, dan wel via straalzenders wordt bediend. 
 
Meanderen Loobeek / hoogwater / evaluatie schaatsbaan + loopbrug bij basisschool 
Op dit moment hebben we snel hoog water. Het zakt ook weer snel. Nog niet duidelijk is of het hoog water 
door het meanderen ontstaat. Het waterschap onderzoekt dit. 
De schaatsbaan wordt vóór de winter gemaaid. Als er bij vorst te weinig water staat, wordt hij volgepompt.  
Bij de school komt er een loopbrug, én voor de schaatsbaan én voor wandelaars. Voor de bruggetje 
hebben we van het Waterschap Aa en Maas een gift van €10.000 incl. BTW ontvangen. De vergunning is 
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verleend.  Aanbestedingen lopen nog. Over de overdracht en de onderhoudskosten hiervan zijn we nog in 
gesprek met de gemeente.  
Het Smakterbroek wordt zowel in het Brabantse alsook in het Limburgse deel als natuurgebied 
ontwikkeld. Watersachap Aa en Maas neemt hierin het voortouw. Wij worden bij de plannen betrokken. 
De dorpsraad zorgt ervoor dat ook de omwonenden hierbij worden betrokken. 
 
Jaarverslag / Financiële verantwoording / Leefbaarheid subsidie 
Het financieel jaarverslag wordt besproken. Namens de inwoners wordt het door Elly van Dijck en Steef 
Janssen voor akkoord getekend.  
 
Rabobank Clubkas Land van Cuijk 
De campagne is gestart. Inschrijving voor projecten is mogelijk t/m 31 juli 2018. Alle mensen uit Holthees 
die bij de Rabobank L.v.C een rekening hebben kunnen meestemmen voor het verlenen van de subsidie. 
 
Preventie App  
De preventie app loopt goed. Het verzoek is wel deze alleen te gebruiken waarvoor hij is bedoeld. 
 
Nieuwe website dorpsraad  www.smakt-holthees.nl  
De site is gereed en geïntroduceerd. Aanvangsproblemen, zoals de toegang tot mailadressen, zijn 
opgelost. Het uitdrukkelijk verzoek aan alle verenigingen is om de eigen informatie up to date te houden. 
 
AED alert 
De gemeente Boxmeer verleent hiervoor een subsidie van €250 per jaar. Voorwaarde is dat hij 
aangemeld is bij het landelijk/regionaal systeem en  24/7 beschikbaar is. De vergoeding voor 
cursuskosten zit in deze €. 250,00. 
Venray betaalt de kosten incl. de cursussen volledig. 
We willen nog bezien hoe we knelpunten m.b.t. de scheiding tussen Smakt en Holthees  kunnen 
oplossen. Dit wordt straks via het mobiele netwerk geregeld. 
Er zijn meer vrijwilligers nodig. Verzoek is aan ieder die al een cursus heeft gevolgd, zich te melden bij de 
dorpsraad. Voor zover aan de orde zal de dorpsraad de kosten sponsoren. 
 
Samenwerking verenigingen en stichtingen 
Voor de leefbaarheid van onze gemeenschap is het nodig dat verenigingen/stichtingen samenwerking 
zoeken binnen en buiten onze gemeenschap. Er zijn al een aantal verenigingen die dat doen, b.v. met 
Maashees, Vierlingsbeek en Overloon. 
 
Jaaragenda 
Op de jaarplanner worden nog enkele wijzigingen aangebracht.  
Verzocht wordt om alles, dus ook de intocht van Sinterklaas, er op te vermelden. Het is belangrijk er 
op attent te zijn acties zodanig te plannen dat ze niet te dicht bij elkaar zitten.  
Acties, waarvan de datum nu nog niet kan worden vastgesteld, kunnen zo nodig via ’t Krentje bekend 
worden gemaakt.  
 
Zorghuis Smakt 
De manager van Zorghuis Smakt, Sjors van Gelder, geeft een toelichting. Sedert 1.1.2017 maakt het 
Zorghuis deel uit van een andere organisatie, Zorghuis Nederland, met momenteel 7 zorghuizen in 
Limburg. Het hoofdkantoor is in Tienray. Uitbreidingsplannen naar Brabant worden verwacht. 
In Smakt zijn alle 30 kamers bezet. Brandveiligheid en financiering zijn op orde. Protocollen worden op 
orde gebracht. De maaltijdvoorziening is centraal en komt niet meer vanuit Smakt.  
De verbinding met VieCuri voor transferzorg staat centraal. Het gaat om mensen die ontslagen 
kunnen worden uit het ziekenhuis, voor wie echter in een regulier verpleeghuis nog geen plaats is. De 
zorgverzekering wil dat mensen zo snel  mogelijk naar een verpleeghuisvoorziening gaan. Zij 
financiert daarom tussenvoorzieningen, zoals Zorghuis Smakt. Cliënten van het zorghuis horen zo 
snel  mogelijk naar een reguliere voorziening te gaan.  Daar zijn te weinig plaatsen. Daarom kan dit 
nog wel eens lang duren.  
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Omdat het Zorghuis een bijzondere positie heeft, kent het een ruimere financiering en is het geheel 
van een hoger niveau dan reguliere verpleeghuizen. 
 
De voorziening is een open huis. Cliënten kunnen in beginsel altijd naar buiten. Er zijn voorzieningen 
om  er voor te zorgen dat dementerenden niet gaan dwalen. Helemaal te voorkomen is dit niet. 
Het Zorghuis heeft voor ontspanning en bezigheid behoefte aan huiskamervrijwilligers. Een verbinding 
met de basisschool bv. voor spelletjes met kinderen is welkom. Ook kunnen muziek en dieren 
betrokken worden bij de ontspanning en bezigheid van  bewoners. 
 
Dorpsfeest i.p.v. Kermis 
Vanaf dit jaar is er geen kermis meer. De komende 3 jaar organiseert een werkgroep een dorpsfeest, 
afwisselend in een horecalocatie. Dit jaar is het 1e weekend van september bij Hoeve de Knol. 
 
Takken bomen bij schoolplein 
De bomen bij het schoolplein moeten gesnoeid worden. We melden dit bij de gemeente. 
 
Holthees-Smakt 22.2.2018 
 
  
 


