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Datum  
 
20-9-2020 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan 
Laarakkers 
Cor Thijssen  
 
Leden: 
Cees Kroef  
Jan Cornelissen 
Eric Botden 
Lies Peters 
Sam Jacobs 
 

Afwezigen 
Chris Hesemans 
Elly van der Koelen  
Joris Jans afgemeld 
Jeanette Verstraaten afgemeld 
Michel Hendriks afgemeld 
 
Gasten 
Christ Tielemans 
 
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 
 Christ Tielemans; nieuwe inwoner Sambeek. 
 

3 Notulen vorige vergadering  
 Geen opmerkingen 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 Geluidsdicht maken van tussenzalen Elsenhof is deels gelukt. 
 Brief Christ Tielemans. Christ is zelf actief met inburgeren en is al op verschillende fronten 

van het een en ander op de hoogte. Vandaar ook aanwezig op deze vergadering.  
 Zomeractiviteitenkalender 2020. Wordt er is niets mee gedaan? 
 Landelijke opschoondag. 19 september met 30 personen aan meegedaan. Weer gezellig 

en succesvol. 
 Overlast speeltuin Waranda. Beste is bij constatering bellen. Nu is alles als mosterd na de 

maaltijd. Is melder Vera Verpoort Pater Bunsstraat 14 beantwoord? 
 Sociale kaart Gemeente Boxmeer. Ons Thuus. Zijn gegevens gecontroleerd? 
 Gratis spreekuur voor Duurzaam wonen. Wiljan geeft aan Jeanette door voor melding in 

RdT voor gratis spreekuur in bibliotheek Boxmeer. 
 Campagne kernendemocratie. Niets mee gedaan. Komt 28 juli binnen in vakantietijd en 

uiterlijk 18 augustus reageren!!?? 
 Participatietraject. Wiljan is als voorzitter geweest. In deze vergadering discussie hierover 

gehad. Lijkt erop dat 1 of 2 coördinatoren van gemeente die het wel en wee kennen van 
gemeente met dorpsraden samen tot de beste invullingen kunnen komen. 

 Prorail. Opwaardering Maaslijn. Dubbele spoorlijn, elektrisch. 2e helft van 2022 wordt 
gestart en 2024 operationeel. 

 Hans vd Hoogenhoff wil graag advertentie in RdT. Jan Cornelissen reeds ingevuld. 
 Kermis Sambeek. B en W met brief van 20 augustus gecanceld. Er zijn rond 1000 euro 

kosten gemaakt. Zou betaald worden door gemeente. 
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 Paul Arts. ivm kermis en Kunst van Geloven gevraagd bij gemeente voor fatsoeneren 
kerkplein. Niets gebeurt door gemeente. Zaterdag is door 5 tal vrijwilligers van Dorpsraad 
en Torenstichting alsnog opgeschoond. 

 Verkeer remmende maatregelen Sambeek. Ligt ter inzage en op verzoek van Gemeente 
hebben Jan Cornelissen en Joris Jans de plannen bekeken en Udo van der Zanden 
geantwoord. 

 Rabo Land van Cuijk. Dorpsraad schrijft zich niet in. Rond de Toren wel. 
 Jubileum cadeau alle dorpen LvC.. Catharinatuin of driehoek Grotestraat/Torenstraat . Cor 

neemt contact op met Ruud Custers van de Gemeente. 
 Sam Jacobs. Stopt per 31 december. Wil WIU voor 15 januari nog mee regelen. Geeft in de 

vergadering zijn motivatie om te stoppen. 
 Uitnodiging gebruikersvergadering Elsenhof. Joris en Cor gaan erheen op di 6-10. 

 
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. Beslissing wordt na positieve bijeenkomsten op 2 en 3 oktober genomen. 
Gemeenteraad beslist 3 a 4 maanden nadien. 

 Plan Vervoort. Week 45 wordt pand gesloopt. Verwacht wordt dat tegen de zomer van 
2021 gestart kan worden met 7 woningen. 

 Cortenstaal kruiden plantenbak op kerkplein wordt door Robert Mekking onderhouden. 
Dorpsraad heeft 25% betaald aan gemeente.  

 Nieuwe inwonersdag; 44 inwoners verwelkomd. 19 vlaggen uitgereikt. Beslissing naar 
binnen i.v.m. weer te laat genomen. Jammer maar verder succesvol. 

 Ooienvaarsnest. Buis voor boom wordt voor 125 euro aangeschaft. Douglasboom van 10 
meter en I balken zijn geregeld en reeds aanwezig. Binnenkort wordt er verder aan 
gewerkt. Planning is om in december de ooievaars mogelijk reeds te verwelkomen. 

 WIU. Ieder nadenken over projecten die gerealiseerd zouden moeten worden. Op agenda 
van november plaatsen.  

 Oproep voor nieuwe dorpsraadsleden plaatsen in RdT. Jeanette. 

 Jaarverslag 2019 sturen naar Christ Tielemans. 

 Dorpsraad Sambeek informeren voor lid van Vereniging kleine kernen van Noord Brabant. 
Joris/ Cor 

 Belangrijke punten misschien van tevoren bekend maken in RdT. Misschien trigger je hier 
mensen mee om naar vergadering te komen. 

 

6 Werkgroepen 
Werkgroep Kermis: 

 De dorpsraad ontvangt van de gemeente toch EUR 3000,00 ivm de organisatie. Michel 
Hendriks trekt dit na wanneer de penningmeester deze mag verwachten. 

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 

 Geen nieuws 

Werkgroep Groen: 

 Er komen 3 soorten bomen. 27 nieuw. 52 stuks gerooid. 

Werkgroep Verkeer: 
 Geen nieuws  
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Werkgroep Communicatie:  
 Geen nieuws  

7 Rond de Toren 
 Geen nieuws  

 
8 w.v.t.t.k. 

 Geen punten. 
 

9 Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt.  

 
10 Sluiting 

 
Datum  
 
12 okt. 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


