
 

  Pagina 1 van 4 

Datum  
 
9-11-2020 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

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

Afwezigen 
Chris Heesemans 
Cees Kroef  
 
Gasten 
Geen 
 
Kopie: 
griffie@boxmeer.nl 
A.rouland-vanboven@box-
meer.nl 

Locatie 
 
Online / Teams 
 

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. 
 Alleen Wiljan en Michel hebben de Outlook vergadering uitnodiging geaccepteerd. Cees 

heeft zich afgemeld. Actie allen: reageer op de uitnodiging door te accepteren. 
 Organisatie: 

 Christ Tielemans heeft zich aangesloten bij de Dorpsraad, hij zal werkgroep Groen 
versterken en heeft inmiddels een gesprek met Eric gehad. 

 Luc Klomp (Stalenberg 12) heeft interesse getoond en zal zich waarschijnlijk per 1 
januari 2021 aansluiten 

 Linda van de Woldenberg zit in de werkgroep Kermis en is geen lid van de Dorps-
raad. 

 Cees zit is vanaf oprichting bij de Dorpsraad en tot 4 jaren geleden als voorzitter. 
Cees zal een overzicht maken van de activiteiten van de Dorpsraad over de jaren 
heen. Cees zal ook volgend jaar bij de Dorpsraad blijven zoals de afgelopen 4 jaar. 

 
2 Gasten 

 Geen 
 

3 Notulen vorige vergadering  
 Geen opmerkingen 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl, 6 oktober 2020: We zoeken kanshebbers voor de Appeltjes 

van Oranje 2021  
 info@wijzijnzet.nl, 6 oktober 2020, Samen zorgen dat Brabantse ouderen veilig kunnen 

'Doortrappen'  
 noreply@overheid.nl, 7 oktober 2020: Berichten over uw buurt - 5836aw,10  
 divaro30@hotmail.com, 7 oktober 2020: Notulen jaarvergadering  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl,7 oktober 2020: Carnaval 2021  
 communicatie@maasheggenunesco.com, 8 oktober 2020: Nieuws over Maasheggen 

UNESCO - oktober 2020  
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 P.Vermeulen@boxmeer.nl, 8 oktober 2020: persbericht onder embargo tot zondag 11 
oktober 16.00 uur  

 k.vgemert@Optimusonderwijs.nl, 13 oktober 2020: Re: Project hondenuitlaatplaats  
 i-bi@boxmeer.nl, 13 oktober 2020: NieuwSZaken september 2020  
 ruben.bakker@outlook.com, 14 oktober 2020: Oproep ideeën/knelpunten  
 A.Schellekens@boxmeer.nl, 16 oktober 2020: Informatie m.b.t. nieuwe coronamaatregelen 

en sport  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 16 oktober 2020: Update coronanieuws  
 A.Verstegen@boxmeer.nl, 19 oktober 2020: persbericht aanpak overlastgevende 

asielzoekers  
 christ.tielemans@utweb.nl, 19 oktober 2020: RE: Jaarverslag  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 20 oktober 2020: Uitnodiging online Drugsles  
 appeltjesvanoranje@e.oranjefonds.nl, 22 oktober 2020: GEZOCHT: Projecten die hulp 

bieden aan mensen met mentale klachten  
 H.Cornelissen@boxmeer.nl, 22 oktober 2020: beschikbaar: campagnemateriaal 

kernendemocratie  
 H.Cornelissen@boxmeer.nl, 22 oktober 2020: persbericht: Enquête voor inwoners over 

samenwerking met gemeente Land van Cuijk  
 chris.heesemans@ziggo.nl, 23 oktober 2020: Re: Bespreekpunten collegebezoek  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 23 oktober 2020: Brief aan dorps- en wijkraden over 

voortgang werkgroep Kernendemocratie  
 humajade@gmail.com, 25 oktober 2020: Gebruik kopieerapparaat  
 tinyloeffen@hotmail.com, 26 oktober 2020: Drukwerk  
 Jan.Ilse@itenc.nl, 27 oktober 2020: input voor dorpsraad Sambeek  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl, 28 oktober 2020: RE: Reminder bespreekpunten 

collegebezoek 2020  
 Dorpsraad Sambeek, 29 oktober 2020: factuur ooievaarsnest 
 noreply@overheid.nl, 28 oktober 2020: Berichten over uw buurt - 5836aw,10 

 
5 Behandelen actielijst  

 De kosten voor de vergunning voor het plaatsen van een ooievaarsnest vallen hoog uit. Cor 
heeft contact opgenomen met de gemeente en overeengekomen dat de gemeente de 
kosten overneemt. Jan heeft op 9 november met Thieu Derks aan het nest gewerkt. Eric 
zal het schilderwerk doen. 

 Collegebezoek bespreekpunten: 

 stand van zaken ombouw kerk (indien nodig)  

 stand van zaken kernendemocratie en status dorpsraad  

 situatie Grotestraat (incl. fietsstrook) en kruising met Maasstraat  - graag nog wel 
uitleg over wat jullie precies willen bespreken.  

 weg langs de Maas – graag nog aangeven of dit al bekend is bij de gemeente  

 Wonen  

 Overlast en handhaving – graag nog aangeven of dit al bekend is bij de gemeente 
Actie Chris: overlast melden via de normale wegen.  

 Maasheggen  

 Evaluatie poepbakken  

 Evaluatie kermis  

 toekomst woonruimte arbeidsmigranten  

 Kopieerapparaat; De dorpsraad hoeft geen huur meer te betalen voor het plaatsen van het 
apparaat. Er zijn afgelopen maand 2 aanvragen geweest voor gebruik van het apparaat 
maar uiteindelijk is het apparaat niet gebruikt. 
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 Ruben Bakker (secretaris van de Volleybalclub) zou graag een mogelijkheden willen zien 
voor beachvolleybal in de wadi achter de Warandahal. De dorpsraad steunt het initiatief. 
Actie Wiljan: contact opnemen met Ruben welke acties zij zelf willen doen.  

 Kerstversiering: wordt geplaatst op 5 december op dezelfde wijze als vorig jaar en zelfde 
mensen. 

 75 jaar vrijheid; de vergaderkosten van BING bij de Elsenhof kunnen bij Bing gedeclareerd 
worden. Actie Joris: vergaderdatum aan Cor doorgeven. 

 Vanwege. de goede reacties op Happen & trappen is gedacht aan een vervolg zoals een 
online kerstpakket met bijvoorbeeld een bierpakket van de plaatselijke horeca. Actie 
Wiljan: idee afstemmen met Henk van Raaij. 

 Ondanks dat carnaval geannuleerd is, kan de bekendmaking van de knoeper van het jaar 
toch doorgaan. Actie Wiljan; idee afstemmen met Dick 

 In Sambeek zijn plannen voor een zonnepanelencollectief en een dank wordt gezocht. Een 
gesprek met Jan en Gerry Laarakkers en Ruud Megens (werkzaam voor de provincie) 
heeft plaatsgevonden. Het gesprek is positief en vervolgstappen worden gemaakt. 
Begeleiding voor het project is beschikbaar. Indien Jan Laarakkers akkoord is, zal 
gevraagd worden wie aan het project mee wil doen. Voor meer informatie zie: 
www.postcoderoosregeling.nl  

 

6 Werkgroepen 
 
Werkgroep Kermis: 

 De kosten (630 Euro) voor annuleerde kermis zijn vergoed door de gemeente. 

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 

 Een vergunning is verleend voor 6 nieuwe woning aan de Clompenkamp. Hierdoor zullen 
alle percelen aan de Clompenkamp vol zijn. 

Werkgroep Groen: 

 Catharina park; Sjaak Pelzer zal poortje schilderen. Eric geeft aan dat de groen aanplant in 
week 48 uitgevoert wordt. Christ geeft aan dat de ontsluiting bij Torenstraat bij het hek 
gevaar voor vallen is omdat daar een goot is. Actie Cor: contact opnemen met Joost de 
Best om de goot vlak te maken. 

 Bermen in Sambeek zijn gemaaid en snoeiwerk is uitgevoerd. 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 
 Voor half januari mogen we advies uitbrengen voor verbeterpunten in Sambeek.  

 Jan Mulder heeft een brief naar de gemeente gestuurd over de gevaarlijke situatie aan de 
Grotestraat Actie Sam; Contact opnemen met Jan Beekman van de gemeente over de 
stand van zaken. 

 Ruben Bakker (secretaris van de Volleybalclub) heeft ook melding gemaakt over de 
Grotestraat en m.n. de kruising aan de Maasstraat. Actie Sam: terugkoppelen aan Ruben. 

 Geert Holtmeulen; heeft ook melding gemaakt over de snelheid over de Grotestraat.  Actie 
Sam: terugkoppelen aan Geert 

 Daan Jacobs: idee voor nieuw speeltuin in het Catharinahof/nieuwe wijk. Actie Joris: 
terugkoppelen aan Daan: de speeltuin bij Torenstraat/korte straat is vlakbij. 

Werkgroep Communicatie:  
 Geen nieuws  

7 Rond de Toren 
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 Jeanette heeft contact gehad met Wiljan en Jan over de exploitatie. Dit jaar is een positief 
resultaat van 450 Euro. Komend jaar zijn mogelijk minder adverteerders. De tarieven 
blijven hetzelfde. 

 In de uitgave van december wordt een QR code geplaatst zodat vrijwillige bijdrage 
eenvoudig gedaan kan worden. In Beugen wordt ook gewerkt met eigen bijdrage en is 
ongeveer 3000 Euro opgehaald.  

 De huidige tarieven voor adverteerders worden opnieuw bekeken. 
 

8 w.v.t.t.k. 
 Geen punten. 

 
9 Rondvraag 

 Jan: de boerderij bij Grotestraat/ Maasstraat wordt in week 48 gesloopt 
 

10 Sluiting 
 

Datum  
 
14 Dec. 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


