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Datum  
 
12 april. 2021 

 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 
Elly van der Koelen 
Michel Hendriks 
 

Afwezigen 
Chris Heesemans  
 
 
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 

 Thijs Litjens, burgerraadslid VVD Boxmeer stelt zich voor. 
 

3 Notulen vorige vergadering  
Alle acties zijn uitgevoerd. 

 
4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

 jjsd.verstraaten@gmail.com; 3 maart 2021: RE: Dorpsentree Sambeek:  
 chris.heesemans@ziggo.nl3 maart 2021: Fwd: Bouwmaterialen Pastoor de Vochtplein. 

Joris heeft melding gemaakt en inmiddels zijn de bouwmaterialen opgeruimd. 
 j.wieme@en-vdl.nl 4 maart 2021: Achtergrondinformatie gelden reserve Wonen en 

leefbaarheid gemeente Cuijk 
 Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 5 maart 2021: Agenda en toelichting digitaal 

Partneroverleg 22 maart 2021: Actie Joris Andrea uitnodigen voor volgend overleg. 
 ellyvdkoelen@outlook.com: 8 maart 2021: mijn vergaderpunten.  
 info@wijzijnzet.nl: vrijdag 12 maart 2021: Samen zorgen dat Brabantse ouderen veilig 

kunnen 'Doortrappen' 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 15 maart 2021: Luisterlijn 
 ron@grafisch-huis.nl: 15 maart 2021: FW: offerte 
 jjsd.verstraaten@gmail.com: 15 maart 2021: Melding via Facebook binnengekomen 
 P.Lubberding@boxmeer.nl: 16 maart 2021: Ontwerpbestemmingsplan Grotestraat 95a 

Sambeek (5836 AD) 
 T.Kempen@boxmeer.nl: 17 maart 2021: Leeftijdsopbouw gemeente Boxmeer 31-12-2020 
 j.wieme@en-vdl.nl: 17 maart 2021: RE: Handreiking werven deelnemers bouwteams 
 jjcornelissen@hotmail.com: 18 maart 2021: Lessenaars t.b.v. Caterinapark 
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 waartl@hetnet.nl 21 maart 2021: Loslopende honden begraafplaats 
 wiljanlaarakkers@gmail.com: 23 maart 2021: vergadering gisteren 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl; 23 maart 2021: Informatie Regiodeal 
 lies.peters.boxmeer@gmail.com: 24 maart 2021: Loterij voor nieuw dorpshuis in 

Oosterwolde 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 24 maart 2021: Mogelijke woningbouwlocaties in het 

dorp 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 25 maart 2021: Update coronanieuws 
 A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 29 maart 2021: Regels sport 
 rob@negen.nl 31 maart 2021: Denk mee over het regionale gezondheidsbeleid en 

preventieakkoord in Land van Cuijk 
 lucklomp@gmail.com: 31 maart 2021: Fwd: FW: 
 christ.tielemans@utweb.nl 1 april 2021: RE: Fwd: Dorpsentrees verfraaien 
 wiljanlaarakkers@gmail.com 4 april 2021: beachveld Sambeek:  

 
5 Behandelen actielijst  

 Dorpsentree Elly, Jeanette, Christ, Cor en Joris hebben een aantal ideeën bekeken en 
hebben nog geen concreet plan. Ledeacker heeft bakken van corten-staal en verkeer 
remmende maatregelingen. Mogelijk is dit ook een oplossing voor Sambeek. Jeanne van 
Rijs heeft op verzoek van Joris een mail gestuurd Actie Joris: werkgroep bij elkaar roepen 
zodat de ideeën bij de gemeente ingediend worden. 

 Agenda punten van Elly. Helaas werkte de microfoon van Elly niet en zijn haar punten niet 
besproken. Hopelijk kunnen we volgende keer bij de Elzenhof vergaderen, anders zullen 
we voor Elly iets anders regelen. 

 Kernendemocratie: er is nog geen planning bekend voor de sessies met Sambeek. Actie 
Joris: opnieuw opvragen. 

 Beachveld: Wiljan heeft contact gehad met Avance: de dorpsraad steunt het initiatief. 
Avance moet een offerte laten opstellen en bij de gemeente indienen. Cor wil eventueel 
Avance ondersteunen indien zij er behoefte aan hebben. 

 Catharinapark: Jan en Cor hebben gezorgd dat informatieborden zodat gemaakt en 
geplaatst zijn. 

 Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie): Er is een schrijven van 
parochie bestuur waarin staat dat kerk ontheiligd wordt. Op 1 april heeft de gemeente 
officieel goedkeuring gegeven en is een bedrag overgemaakt naar de Elsenhof. Op 30 april 
wordt de kerk overgedragen aan een vastgoed stichting en om 17:00 wordt de 
handtekening met notaris gezet. Hierna wordt koffie “to go” geschonken en een rondleiding 
voor degenen die interesse heeft. De architect heeft een tekening ingediend en deze wordt 
met gemeente besproken. Hierna wordt de voorlopige tekening met de gebruikers 
besproken. Als alles voorspoedig verloopt, zal de vergunningaanvraag voor de bouwvak 
ingediend worden en na de bouwvak start werkzaamheden. Jan heeft contact gehad met 
Jan Brienen (voormalig directeur Campina): Willemsen en Bierens  uit Gemert kunnen 
mogelijk ondersteunen met subsidie-aanvraag ( www.wenbconsultants.nl ). Volgens 
Jeanette zijn nu ongeveer 100 obligaties verkocht. Hiernaast een aantal vrijwillige bijdragen 
ontvangen 

 Het kopieerapparaat dat de dorpsraad van stichting Rond de Toren heeft overgenomen 
staat nog in de kerk en zal verplaatst moeten worden. Actie Cor: aanbieden aan Elsenhof 
en gebruikersvoorwaarden afstemmen. 

 Gilde: het 600 jaar bestaan wordt dit jaar niet groot gevierd en de sponsoring wordt naar 
2022 door geschoven. 

 Happen &Trappen: Actie Wiljan; contact opnemen met de ondernemers met de vraag of 
zij op 19 juni 2021 een soortgelijk programma als in 2020 willen organiseren. 
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 Onkostenvergoeding: een vaste onkostenvergoeding is besproken. Cees geeft aan dat 
voorheen ingediende declaraties vergoed werken. Afgesproken is om dezelfde werkwijze 
aan te houden. 

6 Werkgroepen 
 
Werkgroep Kermis: 

 De gemeente stelt een bedrag beschikbaar en dorpen moeten zelf de kermis organiseren. 
Er is contact geweest met de kermisexploitant en de kosten zijn hoger dan het bedrag dat 
de gemeente beschikbaar stelt. Half mei wordt een beslissing genomen of kermis 2021 
doorgaat. Actie Jeanette: contact opnemen met Linda wat en wanneer gecommuniceerd 
mag worden. 

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 

 Mario Bardoel heeft veel aanvragen voor de nieuwbouw aan de Maasstraat en is op zoek 
naar mogelijke nieuwe locaties. Op woensdagavond 21 april is overleg in kantoor 
Laarakkers met Mario, Wiljan, Joris en Luc om de plannen van Mario te bespreken. 

Werkgroep Groen: 

 Christ heeft contact gehad met Ruud Custers en licht zijn idee toe: bij een nieuw plan de 
school te betrekken zodat een soort boomplantdag ontstaat. Actie Christ meenemen bij 
entree werkgroep.   

 Bermen Sint Jans Laan zien er niet goed uit. Actie Joris; met Eric afstemmen. 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 
 Luc heeft samen met Elly de situatie van Sambeek bekeken en probleempunten in een 

verslag gezet. Actie Luc: de WIU Excel-lijst op OneDrive bijwerken zodat de lijst actueel is. 

 Hoewel de Hoogeindseweg tussen de Zandsteeg en de Heikant alleen voor 
bestemmingsverkeer is, wordt deze nog regelmatig door automobilisten gebruikt. Verkeer 
remmende maatregelen zoals drempels kunnen mogelijk een oplossing zijn. Actie 
Luc/Elly: afstemmen met de aanwonenden. 

 Luc heeft een voorstel om het Torenpad af te sluiten voor verkeer anders dan fietsers en 
voetgangers. Actie Luc; afstemmen met de aanwonenden 

 Het riool aan korte straat is vervangen, hierdoor is lapwerk in de straatwerk. Actie Joris: bij 
gemeente vragen wanneer de punaise en klinkers geplaatst worden. 

Werkgroep Communicatie:  
 Jaarverslag is verspreid en ziet er mooi uit.  

 Het bestuur van Stichting Rond de Toren heeft op woensdag 14 april 2021 overleg met het 
bestuur van de dorpsraad. 

 Streamen camerabeelden van ooienvaarsnest: volgens Jeanette is een oplossing 
beschikbaar waar maandelijkse kosten aan zijn verbonden. Actie Jeanette  

 kosten opvragen 

 mogelijkheid om de videobeelden te voorzien van datum/tijdstip 

 navraag of video’s worden bewaard. 

Werkgroep Duurzaamheid:  
 Postcoderoos: Michel geeft aan dat subsidie regelingen gewijzigd zijn. Ongeveer de helft 

van de mensen die zich aangemeld hebben, hebben aangegeven dat zij doorwillen met het 
project. De doorlooptijd van het project duurt langer dan verwacht. Aanleggen van meters 
door Enexis heeft een doorlooptijd van 18 weken. Ook andere punten kennen relatief lange 
doorlooptijden. 

 Michel gaat ook naar duurzaamheidsbijeenkomsten. 
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7 Rondvraag 
 Cees: gaat de dorpsraad ook obligaties voor het MFA aanschaffen? Cor geeft dat de 

dorpsraad geen obligaties koopt. Wel is het mogelijk dat de dorpsraad bepaalde kosten 
op zich gaat nemen.  

 Christ stelt een iets andere vergaderstructuur voor zodat de ingekomenstukken niet als 
actielijst besproken wordt. Lies stelt voor om de vergadering te beginnen met 
belangrijke 2 agendapunten en de punten op FB te vermelden.  

 Elly kon de vergadering niet via Teams bijwonen. Actie Joris: opnieuw contact 
opnemen met Elly. 

 Elly: vorig jaar kwam een vraag over bloemen bij het oorlogsmonument. Actie Joris: 
Contact opnemen met Cees zodat een Olieslagers een krans levert. 

8 Sluiting 
 

Datum  
 
10 mei 2021 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elzenhof (onder voorbehoud) 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


