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Datum  
 
13 Juli '20 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Cor Thijssen  
Joris Jans  
 
Leden: 
Cees Kroef  
Chris Hesemans 
Elly van der Koelen 
Jan Cornelissen 
Jeanette Verstraaten 
Eric Botden 
Lies Peters 
Luc Zeegers 
Michel Hendriks 

Afwezigen 
Sam Jacobs 
 
Gasten 
Geen 
 
Kopie: 
griffie@boxmeer.nl 
A.rouland-vanboven@box-
meer.nl 
 

Locatie 
 
De Elsenhof  
 

Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 
 

Reden voor vergadering 
 
Algemene ledenvergadering 
 

Nr. Besproken / afgesproken onderwerpen 

 Agenda 
 Opening 
 Notulen vorige vergadering 
 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 Rondje commissies; verslag bezochte bijeenkomsten, vergaderingen etc.  
 Rondvraag 
 Sluiting 
 

1 Opening 
 Wiljan opent de vergadering; laatste vergadering voor de vakantie; volgende vergadering is 

op 14 september 2020. 
 

2 Gasten 
 Geen 
 

3 Notulen vorige vergadering  
 Geen opmerkingen 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 P.Keiren@boxmeer.nl: RE: Onderhoud (Gemeentelijke) religieuze objecten Sambeek: 

Toon Gerrits zal deze week het kruis van het kruisbeeld verwijderen en in zijn garage 
opknappen. De ouders van Joris houden inmiddels de ruimte onder het kruisbeeld netjes. 
Het is nog niet duidelijk wanneer het dak van het kapelletje aangepakt wordt. 

 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: RE: Verkeerssituatie bij vervallen boerderij op 
Grotestraat 50 in Sambeek: Cor geeft aan dat Mario Bardoel de koopakte op 10 juli 
getekend heeft en verder kan met projectontwikkeling / nieuwbouw. De nieuwbouw mag 
niet zo dicht aan de weg gebouwd worden zodat ruimte ontstaat voor een fietspad. De 
verkoper heeft de verplichting om het huidige pand af te breken. Alle panden op het terrein 
van de oude Rabobank zijn inmiddels verkocht. Actie Cor: vragen aan Mario of de 
tekeningen gedeeld mogen worden. 

 lisa.olsthoorn@maasheggenunesco.com: Uitnodiging stakeholderbijeenkomst 16 juni 
toegangspoorten Maasheggen:  

 Eric is bij de bijeenkomst geweest en geeft aan dat de plannen mooi zijn opgezet. 
De plannen bevatten onder meer plaatsen van natuurlijke bankjes om op te zitten, 
uitkijkposten en nieuwe wandelpaden naar  o.a. de Schutskooi.  

 Over parkeren is niet gesproken. 
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 Eric heeft ideeën aangereikt om nog het gebied nog attractiever te maken door 
bijvoorbeeld, naast uitbreiding van wandelroutes, ook aandacht te geven aan 
fietsroutes en het plaatsen voor Eco-taps voor fietsen.  

 Bij het veer van Sambeek staan informatieborden en een wachthokje die er niet 
goed uit ziet. Actie Eric: contact opnemen met de gemeente en een oplossing 
bespreken. 

 Gerard Everink <everinkgerard@hotmail.com>: Herindelingsontwerp nieuwe gemeente; 
Gerard: Joris heeft e-mail contact gehad met Gerard en Gerard heeft nog vragen. Actie 
Joris: Gerard uitnodigen voor de bijeenkomst participatietraject op 2 september. 

 Vera Verpoort; vera254@gmail.com: Overlast op de speeltuin. Jeanette heeft geen overlast 
opgevallen. Actie Joris: melden bij wijkagente en terugkoppelen aan Vera. Hiernaast de 
routes en tijden van de coaches opvragen. 

 R.Custers@boxmeer.nl: Sint Janslaan; Eric geeft aan dat de huidige bomen aan de Sint 
Janslaan worden weg gefreesd en ongeveer de helft op dezelfde plaats worden 
teruggeplaatst. De gemeente heeft de reacties van de aanwonende goed opgepakt. De 
werkzaamheden zullen naar verwachting in de herfst van dit jaar starten.  

 hendrikssambeek@gmail.com/ Rik Roosen: beach volleybal terrein op overtollig 
voetbalveld. De voetbalclub heeft contact met de gemeente om het 3de veld af te stoten. De 
gemeente is de eigenaar en de voetbalclub heeft de onderhoudsplicht. De volleybalclub 
heeft interesse in een beach volleybal plaats. Actie Wiljan: afstemmen met de 
betrokkenen. 

 H.Cornelissen@boxmeer.nl: persbericht: Wie verdient de Dr. Peelen Cultuurprijs? Vorig 
jaar heeft de dorpsraad SMT genomineerd. Actie Joris: dit jaar het Gilde van Sambeek 
nomineren. 

 Jan.Ilse@itenc.nl: FW: status Klacht 000000018ade Jan Mulder heeft bericht gegeven dat 
de klacht over snelheid op de Grotestraat in behandeling is. Actie Joris: bij Sam regel- en 
wetgeving navragen. 
 

5 Behandelen actielijst  

 Happen en trappen: initiatief van Dorpsraad is gehouden op zaterdag 20 juni en is een 
daverend succes en veel goede reacties zijn ontvangen. Totaal 183 deelnemers over 10 
locaties. Mogelijk volgend jaar weer en dan afsluiten op het gildeterrein waar het Gilde het 
600 jaar bestaan viert. 

 Kerk Sambeek: het kerkbestuur heeft een krantenartikel “Kerk in Sambeek wordt een 
gemeenschapshuis”. Wiljan had liever gezien dat eerst informatiebijeenkomsten in 
Sambeek georganiseerd worden waardoor meer commitment van de dorpsbewoners kan 
ontstaan. Chris geeft aan dat er verdeeldheid is over de plannen. Tegenstanders voorzien 
problemen bij een gemeenschapshuis met horeca tegenover de Goude Leeuw. 
 

 Nieuwe bewonersdag; dit jaar wordt weer een bijeenkomst georganiseerd volgens zelfde 
draaiboek. Tijdstip wordt gewijzigd naar 15:30. 70 adressen zijn aangeschreven, 13 hebben 
zich aangemeld (8 adressen). 

 Ooienvaarsnest en uilenkasten. Cor heeft Robert Mekking gesproken en contact 
opgenomen met Leo Danen uit Beugen. De vogelvereniging in Oeffelt in Sambeek 
bekeken: er zijn verschillende uilenkasten en aanvulling voor een kerkuil-kast is een goede 
toevoeging en inmiddels achter het voetbalveld geplaatst. Cor heeft ook contact gehad het 
Brabants landschap en een nieuwe ooienvaarsnest van 10 meter hoog zal bij Thieu Derks 
aan de oude Waranda worden geplaatst. Firma Laarakkers zal ondersteunen met vervoer 
en plaatsing van het nest. Eric geeft aan dat er vroeger veel meer gaten waren waar uilen 
zich konden nesten zodat de overlast van muizen beperkt werd. 

6 Werkgroepen 
 

Werkgroep Kermis: 
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 Luc geeft aan te stoppen met werkgroep kermis en licht zijn besluit toe. Aanvulling aan de 
werkgroep is Linda van de Woldenburg; zij is inmiddels al druk met de organisatie. 

 Onder voorbehoud gaat de kermis in Sambeek 28 t/m 31 augustus 2020 toch door. 
Hiervoor moeten 2 vergunningen aangevraagd worden. In principe moeten de 
horeca ondernemers de vergunningen aanvragen en zijn risicodragend. 

 De dorpsraad ontvangt van de gemeente EUR 3000,00 en de werkgroep is in 
onderhandeling met een kermis exploitant.  

 Anders dan vorige jaren kan de elektriciteit van het netwerk niet gebruikt worden en 
is een aggregaat nodig. Mogelijk kan Firma Laarakkers een aggregaat ter 
beschikking stellen. 

 Binnenkort is weer overleg tussen de werkgroep, Evert van de Goude Leeuw en 
Pei Pei van Route 66. 

 Contacten met voetbal- volleybal- en tennisverenigingen zijn gelegd. 
 Het kerkbestuur heeft bevestigd dat het kerkplein gebruikt mag worden. 
 Livemuziek is besteld en er is genoeg animo voor locale DJ’s. 
 De kroegentocht gaat dit jaar niet door. 

 
Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 
 Elly geeft aan dat de GGZ gevraagd heeft of we de gezondheidstest door willen gaan. 

Actie Elly: afstemmen met GGD en hun advies volgen. 
 

Werkgroep Groen: 
 Geen nieuws 
  
Werkgroep Verkeer: 
 Geen nieuws  

  
Werkgroep Communicatie:  
 VSM maakt een website voor Sambeek www.sambeek.info is geregistreerd. Wanda 

Laarakkers doet ook mee in de communicatie. 
 

7 Rond de Toren 
 Geen nieuws  

 
8 w.v.t.t.k. 

 Geen punten. 
 

9 Rondvraag 
 Elly; zondag heeft een auto-ongeluk aan de Maasstraat ongeluk plaatsgevonden en er 

ligt nog glas op de weg. (op ongeveer dezelfde tijd heeft ook een auto-ongeluk op de 
Grotestraat bij Route 66 plaatsgevonden). Actie Elly: melding maken bij gemeente 
voor het glas.  

 Elly geeft aan klachten te hebben ontvangen van mensen met een Oost-Europees 
accent. Actie Elly: bij herhaling melden bij de politie; indien een autokenteken van de 
betrokkenen bekend is; melden bij Chris. 
 

10 Sluiting 
 

Datum  
 
14 sept. 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


