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Datum  
 
14-12-2020 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

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

Afwezigen 
Chris Heesemans 
Cees Kroef  
Christ Tielemans  
Elly van der Koelen 
 
Gasten 
Geen 
 
Kopie: 
griffie@boxmeer.nl 
A.rouland-vanboven@box-
meer.nl 

Locatie 
 
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. 
 Cor, Wiljan en Michel hebben de Outlook vergadering uitnodiging geaccepteerd. Cees 

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

 Geen 
 

3 Notulen vorige vergadering  
 Geen opmerkingen 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 noreply@overheid.nl: 4 november 2020: Berichten over uw buurt - 5836aw,10 
 A.Schellekens@boxmeer.nl: 5 november 2020: Informatie m.b.t. coronamaatregelen sport 

vanaf 4 november 
 nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl: 5 november 2020: Ons aanvragensysteem is in december 

tijdelijk gesloten 
 Geert Holtmeulen <aacotech@ziggo.nl>; 8 november 2020: Knelpunt 
 marcosvanhooff@gmail.com; 8 november 2020 
 communicatie@maasheggenunesco.com; 11 november 2020: Nieuws over Maasheggen 

UNESCO - november 2020 
 nldoet@e.oranjefonds.nl; 11 november 2020; De grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

Doe je mee? 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 11 november 2020; Ansichtkaarten 'Aandacht voor 

Elkaar' 
 U.vanderZanden@boxmeer.nl; 11 november 2020: Werkzaamheden Maasstraat 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 11 november 2020: Terugkoppeling bespreekpunten 

en agenda collegebezoek 2020 
 chris.heesemans@ziggo.nl; 11 november 2020: Re: Terugkoppeling bespreekpunten en 

agenda collegebezoek 2020 
 info@wijzijnzet.nl; 12 november 2020: Zó sociaal kan design zijn - UITNODIGING 
 P.Vermeulen@boxmeer.nl; 13 november 2020: Persbericht online enquête voor de 

inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk 
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 mr.goossens@mrsgoossens.nl; 13 november 2020: 11 verhalen boekjes gemeente 
Boxmeer BING 

 marjoarts@gmail.com; 16 november 2020: Ingezonden knelpunten verkeersveiligheid 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 17 november 2020: Digitale enquête online 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 17 november 2020: Annuleren collegebezoek 14 

december 
 R.vanHoutert@boxmeer.nl; 19 november 2020: WIU 2021 
 wiljanlaarakkers@gmail.com; 22 november 2020: Via e-mail verzenden: 2020_11_22 

18_26 Office Lens (1), 2020_11_22 18_26 Office Lens (2): Wiljan en Cor hebben contact 
gehad met de briefschrijfster. Het kerkbestuur zal ook contact opnemen. 

 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 24 november 2020: RE: Verslag en actiepunten 
Partneroverleg 5 oktober 2020 

 J.Beekman@boxmeer.nl; 30 november 2020: RE: input voor dorpsraad Sambeek 
 joris.jans@outlook.com; 30 november 2020: Fwd: historie dorpsraad 
 sportakkoord@boxmeer.nl; 1 december 2020: Sportakkoorden Boxmeer en Sint Anthonis 
 noreply@overheid.nl; 2 december 2020: Berichten over uw buurt - 5836aw,10 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 2 december 2020: Collectorsitem gemeentegids 2021 
 communicatie@maasheggenunesco.com; 8 december 2020: Nieuws over Maasheggen 

UNESCO  - december 2020 
 nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl; 8 december 2020: Campagne Maatjes Gezocht van start 

5 Behandelen actielijst  

 Digitale bijeenkomst beleidskader zonne-energie en energietransitie: Michel is 
ingeschreven voor de bijeenkomst van dinsdag 19 januari van 19.30 tot 21.00 uur. 

 Collegebezoek, we hebben aangedrongen om overleg over de bespreekpunten en extra 
vragen doorgegeven zodat B&W hiernaast ook schriftelijk kunnen reageren. Andrea heeft 
vakantie vanaf 15 december t/m 4 januari. Wordt na de vakantie weer opgepakt. 

 Jaarverslag:  

 actie iedereen: stuk schrijven voor jaar verslag.  

 Cees heeft een document geschreven projecten die door de Dorpsraad afgelopen 
20 jaar zijn opgepakt. Het stuk wordt uitgebreid met punten van afgelopen 4 jaren 
en wordt in het jaarverslag geplaats. Actie Lies: document verder uitbreiden en 
geschikt maken voor het jaarverslag. 

 Postcoderoos. In Sambeek zijn plannen voor een zonnepanelencollectief: Michel geeft 
aan dat in 2 weken terug overleg geweest met Maashees, waar ook een project heeft 
plaatsgevonden, was prima gesprek en besproken waar in de praktijk tegen aangelopen is 
en ervaring uitgewisseld. Jan en Gerry Laarakkers zijn gaan in principe akkoord. Een 
constructieberekening moet worden uitgevoerd. De notaris- en opstalkosten, 
vergaderkosten worden door gemeente betaald.  Het plan is om het project voor 22 jan 
2022 af te ronden. De inwoners van Sambeek op de hoogte zullen op de hoogte gebracht 
worden via RdT en FB en een informatieavond wordt georganiseerd. Het project kan ook 
voor huurders interessant zijn.   

 Knoeper van het jaar: de carnavalsvereniging wil de knoeper een podium bieden. De 
bekendmaking gaat waarschijnlijk niet door. Op 16 december komt uitsluitsel. 

 Het ooienvaarsnest is geplaatst. Alleen een camera zal nog geplaatst worden. De 
werkgroep heeft goede ondersteuning gehad van de gemeente en vogelvereniging gehad. 

6 Werkgroepen 
 
Werkgroep Kermis: 

 Geen nieuws. 

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 
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 Geen nieuws 

Werkgroep Groen: 

 Catharina park; de poort is geschilderd. De Latijnse tekst “Memento mortuis” (gedenk de 
gestorvenen) zal er op geschilderd worden. 

 Meer werkzaamheden zijn in het park uitgevoerd, waaronder gras gezaaid. Bepaalde 
planten kunnen nog niet gepland worden i.v.m. het seizoen. 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 
 De wensen- en knelpuntenlijst niet voor 15 januari 2021 ingevuld worden. Actie Sam: 

concept opstellen 

 Situatie Grotestraat / brief Jan Mulder aan gemeente. Op 16 december heeft Sam en Joris 
overleg met Jan Beekman over Grotestraat. 

 Mail Marjo Arts over Hoogeindseweg: Actie Joris; contact opnemen met Marjo. 

 Zie mail  R.vanHoutert@boxmeer.nl van 19nov20. Onderwerpen kunnen zijn: 

 Knelpunten verkeersveiligheid; 

 Waar voldoet openbare niet functioneel; 

 Wensen betreffende openbare ruimte; 

 Vergroening / klimaat / hittestress; 

 “Out off the box” denken; 

 Rol WDR participatie / inzet leefbaarheidsbudget. 

 Besproken WK-punten: 

 Hondenuitlaatplaats  

 Vergroening / klimaat / hittestress;: Joost Verhagen St Agatha, bedrijf Cobra 
onderzoek beplanting, bodemkwaliteit,   

 Vergroening op de Grotestraat  

 Jeannette; situatie Groeningen is beter.  

 Ontklinkeren om ruimte te maken voor meer groen 

Werkgroep Communicatie:  
 Geen nieuws  

7 Rond de Toren 
 Jan geeft aan dat er enkele wijzigingen zijn in de adverteerders: Het Botterhuis stopt. Geert 

Verdijk is met het bedrijf gestopt en wordt “Vriend”. De Rabobank stopt misschien met 
sponsoring zal in 2021 totaal 6 keer adverteren. Het eindsaldo is zoals verwacht. Jan 
vraagt om een kerstpakketje voor de vrijwilligers. Actie Cor: kerstpakketten regelen. 
 

8 w.v.t.t.k. 
 Jan: de boerderij bij Grotestraat/ Maasstraat wordt in week 48 gesloopt 
 Een foto van Sambeek komt op de voorpagina van de jaarkalender 2021 Mooiste kern 

van Brabant. 
9 Rondvraag 

 Geen punten. 
 

10 Sluiting 
 

Datum  
 
11 Jan. 2021 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 Online / Teams 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 
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