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Datum  
 
8 Juni '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 
Michel Hendriks 

Afwezigen 
Luc Zeegers 
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. Sam heeft vakantie, Luc heeft zich afgemeld  

2 Gasten 

• Geen 
 

3 Notulen vorige vergadering  

• In april en mei zijn geen fysieke vergaderingen geweest. Van de Teams vergaderingen zijn 
geen notulen gemaakt. 

 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• Jan&Ilse Mulder <Jan.Ilse@itenc.nl: RE: klacht verkeershinder Grotestraat; Jan heeft eigen 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden naar wijziging. In de Dorpsraad is verdeeldheid 
over het onderwerp en er wordt verdeeldheid in het dorp verwacht bij opstarten acties 
m.b.t. wijziging van maximum snelheid. Actie Sam: Onderzoek of wijziging mogelijk is. 

• Robert Mekking: Aanzicht van Sambeek.  

• Robert wil graag kleinere vlaggen zodat deze beter half stok kunnen. Een 
prijsopgave wordt gevraagd, waarna akkoord zal worden gegeven voor de 
aanschaf. Actie Cor: afstemmen met Robert. 

• Ooievaarsnest en uilenkasten: Actie Cor: afstemmen met Leo Danen en daarna 
met Robert afstemmen 

• Mobiele plantenbak met kruiden. Het idee is leuk maar in de dorpsraad is weinig 
draagvlag. v.w. onderhoud, winterstalling. Actie Cor: Robert vragen voor 
prijsopgave.  

• Custers, Ruud <R.Custers@boxmeer.nl: Speeltuin Torenstraat: 2 nieuwe toestellen worden 
toegevoegd. Plaatsingsdatum is nog niet bekend. De planning van het afronden groot 
onderhoud Catharinapark en de poorten is ook nog niet bekend. 

• Cornelissen, Harm <H.Cornelissen@boxmeer.nl>:: persbericht duurzaamheidslening Actie 
Jeanette: melding maken in Rond de Toren 
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• Jan en Joke Cornelissen <jjcornelissen@hotmail.com: Picknick plek nodigt toeristen niet 
om te picknicken. Het groen bij de bankjes aan de Maasstraat en einde Bergstraat wordt 
niet goed onderhouden. Na melding bij gemeente is het groen beperkt gemaaid. Eric 
verklaart dat de gemeente een andere (goedkopere) onderaannemer heeft. 

• Gerard Everink <everinkgerard@hotmail.com>: Herindelingsontwerp nieuwe gemeente; 
Gerard heeft een aantal vragen over herindeling en de mening van de dorpsraad. Actie 
Joris.reactie geven aan Gerard; in convenant tussen gemeente en WDR zijn afspraken 
gemaakt; gemeente vind dorpscultuur belangrijk en partnerorverleg is in November 
gepland. 

• Rouland - van Boven, Andrea <A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl>: FW: Verkeerssituatie 
bij vervallen boerderij op Grotestraat 50 in Sambeek; Een investeerder zijn wil het gebouw 
en perceel kopen. De plannen liggen bij de gemeente en hebben vertraging opgelopen. 
Wiljan heeft de Wethouder gesproken. Joris geeft aan dat het punt een belangrijk 
aanzichtpunt is van Sambeek en vindt dat bouwplannen bij het dorpskarakter van Sambeek 
moeten passen.  

•  

5 Behandelen actielijst  

• Kerk Sambeek: er zijn gesprekken geweest en een besluit moet genomen worden. Het 
volgende overleg van de werkgroep waarin Wiljan ook zit is gepland op 17 juni. Draagvlak 
en organisatievermogen moet gecreëerd worden. Het voorstel is 1 of meerdere 
bijeenkomsten in de Kerk van Sambeek te houden. Het voorstel zal uitgewerkt worden en 
een oproep in de volgende uitgave van rond de toren Actie Wiljan: stuk voor 20 juni bij 
Jeanette aanleveren. 

• Cor heeft een mevrouw gesproken die teleurgesteld was dat er geen herdenking was bij 
het oorlogsdocument. Dit jaar is 75 jaar vrijheid geannuleerd en waarschijnlijk heeft laatste 
kranslegging 5 jaar geleden plaatsgevonden. Chris houdt wel jaarlijks het monument 
schoon en zorgt op 4 mei voor plaatsing vlag op halfstok. Er zijn geen plannen om jaarlijks 
een krans te plaatsen. Mevrouw of iemand anders kan zelf een krans plaatsen of hiervoor 
iets organiseren. 

• Nieuwe bewonersdag; dit jaar wordt weer een zelfde bijeenkomst georganiseerd volgens 
zelfde draaiboek met uitzondering van de aansluitende kermis. Actie Lies: draaiboek 
opstarten. 

• Happen en trappen: initiatief van Dorpsraad is opgepakt door 10 plaatselijke ondernemers 
en op zaterdag 20 juni is van 11:00 tot 17:00 is de uitvoering. Kaarten kunnen online of 
telefonisch besteld worden. Maximaal kunnen 300 kaarten verkocht worden. Actie 
Jeanette: extra bulletin verspreiden voor extra promotie. 

• Toegangspoorten Maasheggen: we hebben een verzoek gekregen Maasheggen Unesco 
(MS)om een mening en input te geven over de toegangspoorten in de Maasheggen. Hierbij 
wordt door MS de Meerstoel in Sambeek voorgesteld. De Dorpsraad vindt dit een goede 
locatie omdat daar een aantal parkeerplaatsen zijn. Hierbij lijkt wel een voordeel te zijn voor 
de Meerstoel (de andere horeca in Sambeek lijkt geen voordeel te hebben. Wellicht door 
plaatselijk reclame te maken. Parkeerplaatsen langs de Maasstraat moet niet gestimuleerd 
worden. Bewegwijzering van verschillende routes moet verbeterd worden. Hiernaast is het 
advies op verschillende routes op route app’s toe te voegen. De bankjes op de route 
moeten beter onderhouden worden. Actie Eric: advies verder oppakken. 

• Boerderij Grotestraat/Maasstraat; Wiljan heeft de wethouder gesproken en de plannen 
worden nu getoetst. 
 

6 Werkgroepen 
 

Werkgroep Kermis: 

• Geen nieuws, kermis is afgelast 
 
Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 

• Geen nieuws  
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Werkgroep Groen: 

• Geen nieuws 
  
Werkgroep Verkeer: 
• Geen nieuws  

  
Werkgroep Communicatie:  
• Geen nieuws  

 

7 Rond de Toren 

• Geen nieuws  
 

8 w.v.t.t.k. 

• Geen punten. 
 

9 Rondvraag 

• Jan: het kopieerapparaat van rond de toren is overgenomen en nu eigendom van de 
Dorpsraad. 

• Eric, het maaswater wordt teruggepompt in de uitwatering. Zie ook op internet . 

• Elly; vraag aan Cor, als de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden, kunnen dan de 
bestaande toestellen afgestemd worden? Actie Cor: navragen bij de gemeente 
Elly; de veegmachines vegen droog; kunnen de machines in Sambeek ook met water 
vegen zodat het minder stuift? Actie Joris: navragen bij de gemeente. 
 

10 Sluiting 
 

Datum  
 
13 juli 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 

https://www.gelderlander.nl/boxmeer/voorbereiding-op-nieuwe-droge-periode-water-uit-maas-kan-straks-worden-teruggepompt~af7915cc/?referrer=https://www.google.com/

