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Datum  
 
12-10-2020 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Cor Thijssen   
Joris Jans 
 
 
Leden: 
Cees Kroef  
Jan Cornelissen Elly 
van der Koelen  
Eric Botden 
Jeanette Verstraaten  
Lies Peters 
Sam Jacobs 
 

Afwezigen 
Chris Heesemans 
Michel Hendriks  
 
Gasten 
Katja van Gemert 
Maud en Janna 
 
Kopie: 
griffie@boxmeer.nl 
A.rouland-vanboven@boxmeer.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. 
 

2 Gasten 
 Katja van Gemert is onderwijsassistente bij de Bolster en is samen met Maud en Janna die 

vorig jaar een project hebben gedaan en daarmee prijzen hebben gewonnen. Maud en 
Janna geven een leuke presentatie over het project waarin ruimte wordt gezocht voor een 
hondenuitlaatplaats en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ze hebben contact gehad 
met de gemeente en vragen de dorpsraad voor advies waar een goede locatie zou zijn. Ac-
tie Joris: advies brengen: locatie bij uitstrooiveld bij de algemene begraafplaats. Belangrijk 
is dat de hondeneigenaren verantwoordelijk zijn om de locatie netjes te houden. 

 
3 Notulen vorige vergadering  

 Geen opmerkingen 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 U.vanderZanden@boxmeer.nl, 10 september 2020, Verkeer remmende maatregelen op de 

Maasstraat 
 communicatie@maasheggenunesco.com, 10 september 2020, Wat gebeurt er in 

Maasheggen UNESCO - september 2020 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 10 september 2020, Collegebezoeken coronaproof 
 D.Ponjee-vanUden@boxmeer.nl, 10 september 2020, factuur 702000558 
 nieuwsbrief@wijzijnzet.nl, dinsdag 15 september 2020, Zet nieuws september 2020 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 23 september 2020, Agenda Partneroverleg 5 oktober 

2020 
 mr.goossens@mrsgoossens.nl, 24 september 2020, 11 verhalen boekjes gemeente 

Boxmeer BING; BING heeft gebracht om het bedrag over te maken van de verkochte 
boekjes. Er zijn slechts 10 boekjes verkocht. Actie Elly: bedrag overmaken naar BING. 
Actie Jeanette: promotie van de boekjes 
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 ericbotden@home.nl, 24 september 2020, Plan Boom. Brabants Landschap heeft 
aangegeven dat Sambeek een boom kan krijgen en het Catharinapark is toegewezen. 

 H.Cornelissen@boxmeer.nl, 24 september 2020, persbericht: Samen voor meer bewegen | 
Sportakkoord 

 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 29 september 2020, Persbericht begroting 
 A.Verstegen@boxmeer.nl, 30 september 2020 persbericht burgemeesters Land van Cuijk 

lezen voor 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 30 september 2020; Terugkoppeling startbijeenkomst 

Participatietraject 2-9-2020. In het projectplan staat dat van half oktober tot half december 8 
tot 12 bijeenkomsten georganiseerd worden (zowel op locatie als digitaal). 

 Cor Thijssen <corwilmathijssen@hotmail.com, 30 september 2020, Onderwerp: Gilde 600 
jaar. Het gilde van Sambeek bestaat in 2021 600 jaar en wil dit graag vieren, Voor de 
kosten van organisatie zoekt het Gilde sponsoren en Cor zit in de werkgroep van 
sponsoring en legt de plannen uit. er wordt afgesproken dat de Dorpsraad 1 van de 
hoofdsponsoren wordt die 600 euro beschikbaar zal stellen. In februari 2021 zal het Gilde 
facturen naar de sponsoren sturen. 

5 Behandelen actielijst  

 Collegebezoek is op 14 november en 7 weken voor aanvang moeten de bespreekpunten 
doorgegeven zijn. Actie Joris: punten uitwerpen en doorsturen. 

 Partneroverleg: Wiljan is naar het overleg geweest dat alleen voor de voorzitters van de 
WDR-en is. De volgende punten zijn besproken: 

 Laatste begroting van Gem Boxmeer; was sluitend  

 Plan sloop vervallen boerderij en nieuwbouw Grotestraat/Maasstraat 

 Nieuw gemeenschapshuis  

 Vraagstuk: hoe de gemeente omgaat met kernendemocratie, hoe behoud je de 
cultuur van een dorp?   

 Een kern kan aangeven welke verantwoording een dorpsraad wil nemen. 

 De Wijkraden van Boxmeer hebben plannen voor fusie naar 1 dorpsraad  

 Input van WDR wordt gevraagd voor visie en advies  

 Meedenken in de mogelijkheden voor een gekozen dorpsraad. Wiljan heeft 
geopperd voor oprichting van een vereniging waarbij alle bewoners automatisch lid 
worden. 

 De Elsenhof, ombouwen kerk tot nieuw gemeenschapshuis. Op 1 en 2 oktober zijn 
informatieavonden georganiseerd met elk 2 groepen over 2 avonden. Er waren ongeveer 
100 bezoekers en er zijn ongeveer 40 kaarten met vragen en opmerkingen opgehaald. De 
reacties zijn vooral positief. Gebruikers vragen over hoe hun ruimte er uit gaat zien. De 
organisatie is nu bezig met het groot geheel en komt dit moment 350k te kort. Het tekort 
kan mogelijk gedicht worden met 150k als subsidie en bijvoorbeeld 200k nog in te vullen 
door bijvoorbeeld obligaties. Op 7 november wordt formeel akkoord verwacht over het 
gebudgetteerde bedrag.  De gemeente stelt voorwaarden: er moet een positieve exploitatie 
zijn en dorp moet enthousiast zijn. Ook is een jaarvergadering van de Elsenhof geweest; 
niet alle gebruikers waren vertegenwoordigd. Gebruikers krijgen binnenkort mogelijkheid 
om mee te denken en hun eisen en wensen aan te geven. De dorpsraad ziet de noodzaak 
van een nieuw gemeenschapshuis en het kerkgebouw is vanwege de centrale locatie en 
van historisch opzicht een uitstekende locatie. Sambeekse verenigingen hebben een goed 
en up-to-date dorpshuis nodig. 

 De gemeente heeft een avond in de Elsenhof georganiseerd met de organisatie van 
Buurtkracht. De opkomst en enthousiasme was matig. Actie Jeanette, op RdT en/of FB 
informatie posten over Buurtkracht. 

 Corona, de kermis was al afgelast en ook alle komende carnavalsactiviteiten zijn afgelast. 
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 Ooienvaarsnest: bij kalverhouderij Derks aan de oude Waranda ligt een paal klaar die als 
ooienvaarsnest gebruikt kan worden. Voor het plaatsen is Cor bezig met een 
omgevingsvergunning. Als het goed verloopt kan het nest dit jaar nog geplaatst worden. 

 Cor heeft vragen gekregen van Jan van Dijk en begreep dat hij interesse had om het 
kopieerapparaat van de Dorpsraad te kopen. Jan geeft aan dat het apparaat niet meer 
gebruikt wordt en voorgaande jaren 100 euro per jaar betaald werd om de ruimte te huren. 
Actie Cor: contact met Jan van Dijk opnemen. 

 Catharina-park: de wandelpaden worden op dit moment verhard. Pilaren zijn gemetseld en 
de poorten zijn geplaatst. Het materiaal ligt klaar om een trap te plaatsen. De poorten 
moeten nog geschilderd worden en Eric heeft aangeboden om het schilderwerk te doen. 
Actie Cor: contact opnemen met Pascal Uijen of de andere poort ook geschilderd moet 
worden. 

 In Sambeek zijn plannen voor een zonnepanelencollectief en een dank wordt gezocht. Er 
volgt een gesprek met Jan Laarakkers. Voor meer informatie zie: 
www.postcoderoosregeling.nl  

 Herinnering input t.b.v. project 'Opwaardering Maaslijn': Input gevraagd: Actie Joris 
doorsturen naar Jeannette 

 Nieuwe dorpsraadleden: Eerder dit hebben Cees, Luc en Sam aangegeven te gaan 
stoppen met de dorpsraad en opvolging moet worden gezocht. Actie Jeanette: melding 
maken in RdT. Actie alle leden: dorpsbewoners direct benaderen. 

6 Werkgroepen 
Werkgroep Kermis: 

 Geen 

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 

 Geen nieuws 

Werkgroep Groen: 

 Bermen in Sambeek zijn gemaaid en snoeiwerk is uitgevoerd. 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 
 Voor half januari mogen we weer de wensen inbrengen voor verbeterpunten in Sambeek. 

Actie Sam; tekst opstellen voor oproep in RdT en FB. 

Werkgroep Communicatie:  
 Geen nieuws  

7 Rond de Toren 
 Jeanette geeft aan dat inwoners waarschijnlijk gevraagd worden voor een vrijwillige 

bijdrage. Mogelijk via een QR code in RdT.  
 Jeanette heeft op 13 oktober overleg met verenigingen over te plaatsen kopij.  
 In 2021 komen ook 10 uitgaven 
 Adverteerders moeten weer benaderd worden en Jan zoekt hulp voor het nabellen. 
 De huidige tarieven voor adverteerders worden opnieuw bekeken. 

 
8 w.v.t.t.k. 

 Geen punten. 
 

9 Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt.  

 
10 Sluiting 
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Datum  
 
9 Nov. 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


