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Datum  
 
8-2-2020 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Cor Thijssen   
Joris Jans 
 
Leden: 
Cees Kroef  
Christ Tielemans  
Eric Botden 
Jeanette Verstraaten  
Jan Cornelissen  
Lies Peters 
Luc Klomp 
Michel Hendriks  
 

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

Locatie 
 
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. 

 
2 Gasten 

 Geen 
 

3 Notulen vorige vergadering  
 Alle acties van vorige notulen zijn opgepakt. 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
 H.Cornelissen@boxmeer.nl: 5 januari 202: I-BI Management Ondersteuning < 
 i-bi@boxmeer.nl: 5 januari 2021: Oproep aanvraag waarderingssubsidie 2021  
 contact@e.oranjefonds.nl: 6 januari 2021: 2020. Wat een jaar!  
 R.Straver@boxmeer.nl: 7 januari 2021: Brief omwonenden Grotestraat 50 Sambeek  
 samantharegeer@sociom.nl: 8 januari 2021 : Dichtbij op afstand  
 nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl: 12 januari 2021: Stemtiendaagse voor Appeltjes van Oranje 

van start  
 mailboxsecretariaatusd@cgm.nl: 13 januari 2021 09:40 : Bestuurlijke reactie op de brief 

van wijkraden Boxmeer inzake visienotitie van gezamenlijke wijkraden Boxmeer 
kernendemocratie  

 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 13 januari 2021 13:45: RE: Dorpsraad Sambeek geeft 
negatief advies voor bouwplannen Stalenberg/Torenstraat  

 H.Cornelissen@boxmeer.nl: 15 januari 2021 13:40: resultaten enquête gemeente Land van 
Cuijk  

 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 21 januari 2021 14:40: Vooruitblik 2021  
 sportakkoord@boxmeer.nl: 22 januari 2021 13:16 : Terugblik webinar Sportakkoord Actie 

Jeanette: bericht verspreiden 
 dorpsraad_sambeek@hotmail.com>: 24 januari 2021 12:29 : gronddepot  
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 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 26 januari 2021 13:16: FW: Persbericht voor op 
website  

 R.vanHoutert@boxmeer.nl: 26 januari 2021 15:17 RE: Reminder WIU 2021  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 26 januari 2021 17:11: RE: Kosten vergunning voor 

horeca in Sambeek  
 H.Cornelissen@boxmeer.nl: 26 januari 2021 19:37: persbericht: Wijziging plan Weijerpark  
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 28 januari 2021 15:36: Inzet straatcoaches en 

bereikbaarheid  Actie Jeanette: bericht verspreiden 
 wiljanlaarakkers@gmail.com: 31 januari 2021 08:33: kernendemocratie  
 H.Cornelissen@boxmeer.nl: 1 februari 2021 12:40: persbericht: inwonersenquête over AZC 

Overloon  
5 Behandelen actielijst  

 Collegebezoek; het college heeft schriftelijk antwoorden gegeven op de punten die 
gevraagd zijn. Wiljan geeft aan dat hij liever een gesprek met de wethouder(s) heeft.  

 Overlast en handhaving: Actie Joris: aan Chris vragen of hij nog overlast heeft gemerkt en 
of nog actie nodig is. 

 Jaarverslag, iedereen heeft stukken ingeleverd. Actie Jeanette: drukker van RdT vragen 
om offerte. 

 Kascontrole: Eric heeft samen met Cees de kascontrole bij Cor uitgevoerd en geeft aan dat 
er alles goed uitzag. Cor legt het positief kasverschil van 36 cent uit. 

 Elly heeft een aantal ideeën voor 2021 uitgewerkt waaronder de entree van Sambeek Actie 
Elly, Christ, Jeanette en Joris: idee verder uitwerken.  

 Huub Thoonen heeft Joris gebeld en gevraagd of we hem kunnen helpen met de overlast 
(vernieling, rommel, uitwerpselen, etc.) die hij ervaart hij de schuur aan de Hoogeweg. 
Volgens zijn zeggen heeft hij contact met gemeente en wijkagente gehad maar nog geen 
oplossing. Actie Joris: contact opnemen met Huub en aangeven dat hij moet blijven 
melden bij de gemeente. Op deze wijze wordt het geregistreerd en kan het opgevolgd 
worden. 

 Kernendemocratie: een werkgroep van 6-15 personen moet worden samengesteld om de 
zienswijze en cultuur van Sambeek in 3 of 4 avond sessies duidelijk te maken. Christ heeft 
ervaring met dorpsontwikkelingsplannen. Een aantal dorpsbewoners zullen direct worden 
benaderd zodat de werkgroep op korte termijn kan worden samengesteld. 

 Kerk: een brief van gemeente Boxmeer is ontvangen met toezegging van 860.000,00 EUR. 
Op 1 april 2021 wordt formele goedkeuring verwacht waarna het project meer gestalte zal 
krijgen. 

 Postcoderoos: inmiddels zijn 13 mensen geïnteresseerd om mee te doen. Het verwacht 
jaarverbruik is opgegeven en vergeleken met de verwachte opbrengst. Een mogelijk 
bestuurslid heeft zich gemeld. Een offerte voor de constructieberekening zal worden 
opgevraagd. 

6 Werkgroepen 
 
Werkgroep Kermis: 

 Er is contact geweest met gemeente over vergunning en werkgroepen. Op 1 april worden 
verdere plannen gemaakt. De kermis valt samen met de pleinfeesten in Boxmeer. Naar 
verwachting zal einde dit jaar, meerdere activiteiten in zelfde weekend georganiseerd 
worden. 

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 

 Geruchten en onduidelijkheid over mogelijke uitbreidingsplannen. Er wordt gezegd dat bij 
Uijen waar Mipa, Uijen kozijnen en een schuur staan, mogelijk 7 woningen geplaatst 
worden, uitbreiding op het 3de voetbalveld in de boomgaard van Stevens. Actie Cor: 
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afspraak maken met Joost van Diepen om duidelijkheid over de mogelijkheden en plannen 
te krijgen. 

Werkgroep Groen: 

 Catharina park; Eric heeft namen van beplanting uitgewerkt om op naamplaatjes te 
vermelden. De borden zullen A3 formaat zijn. Cor zal offertes opvragen. Ook zullen borden 
tegen hondenoverlast aangevraagd worden. 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 
 Cor geeft aan dat hij contact heeft gehad met Frank Gerritsen: de Kortestraat wordt 

opgeknapt. Alvorens moet bij de wadi het riool tussen de torenstraat en de begraafplaats 
worden vernieuwd. Aanwonende worden geïnformeerd. Als de Kortestraat wordt opgeknapt 
zal op de kruising een druppel worden geplaats waardoor snelheid verlaging wordt 
verwacht. 

 WIU, Joris geeft aan dat de WIU vaak op het laatste moment samengesteld wordt en geeft 
aan dat het beter is om de lijst gedurende het jaar bij te werken. De lijst staat op OneDrive:  
https://1drv.ms/x/s!Aj7gQxrgmdNRi1Q7zw6xTUaSqbU-?e=atu0yr   

Werkgroep Communicatie:  
 Geen nieuws  

7 Rond de Toren 
 Jan doet verslag van de financiële positie en de opbrengst van de eigen bijdragen die via 

de QR code, bank en enveloppe is binnengekomen. 
8 w.v.t.t.k. 

 Geen punten. 
 

9 Rondvraag 
 Geen punten. 

 
10 Sluiting 

 
Datum  
 
8 Mar. 2021 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 Online / Teams 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


