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Datum  
 
14 juni 2021 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 

Cor Thijssen   
Joris Jans 
 

Leden: 
Chris Heesemans 
Elly van der Koelen 

Eric Botden 
Jeanette Verstraaten  
Lies Peters 

Luc Klomp 
Michel Hendriks 
Gaby Gayet 

Peter Honig 
 

Afwezigen: 
Cees Kroef   
Christ Tielemans 

Jan Cornelissen 
 
Gasten: 

Geen 
 
Kopie: 

grif f ie@boxmeer.nl 
A.rouland-vanboven@box-
meer.nl 

Locatie 

 
Laarakkers 
Sambeek 

 

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.  

• Thijs Litjens heef t zich afgemeld v.w. corona 
 

2 Gasten 

• Gaby Gayet (buurvrouw van Luc) wil graag iets voor Sambeek doen. In het dagelijks leven 
is Gaby HR business partner.  

• Peter Honig is buurman van Jeanette en is Strategisch adviseur energietransitie bij ge-

meenten en projectontwikkelaars. 
 

3 Notulen vorige vergadering  

• Acties zijn doorgenomen. 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• Maaslijn@prorail.nl;3 mei 2021: Bewonersbrief ProRail - terinzagelegging OPIP/MER 'Opwaardering 

Maaslijn' 
• P.Vermeulen@boxmeer.nl; 3 mei 2021: Persbericht onder embargo tot 4 mei 20.00 uur  

• A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 4 mei 2021: Verslag en afhandeling actiepunten Partneroverleg 

22 maart 2021 
• ellyvdkoelen@outlook.com: 6 mei 2021: afsluiting herdenking 75 jaar vrijheid  

• ellyvdkoelen@outlook.com; 6 mei 2021: schade aan de openbare ruimte 

• P.Vermeulen@boxmeer.nl: 7 mei 2021: Persbericht uitreiking boek 75 jaar vrijheid  

• marketing@woneninwanroij.nl: 10 mei 2021: Persbericht: Voormalige Boerenbondfabriek in 

Wanroij wordt herontwikkeld door prudentius en Laarakkers RESITE 
• henk@verberk-nl.nl: 11 mei 2021: RE: sambeekse vlag 

• ericbotden@home.nl: 21 mei 2021: Re: melding 38700 

• F.Ermers@boxmeer.nl: 12 mei 2021: RE: Ooievaarsnest 
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• corwilmathijssen@hotmail.com: 15 mei 2021: Bloemenzaad 

• hpetertjeh@hotmail.com: 15 mei 2021: Re: Dorpsraad Sambeek werkgroep duurzaamheid 

• gehandicaptenbelangboxmeer@gmail.com: 15 mei 2021: Toegankelijkheid 

• lucklomp@gmail.com: 17 mei 2021: FW: insecten hotel / CatarinaKlooster  

• dorienschrijen@outlook.com: 17 mei 2021: Vlag Sambeek 

• zannebeke@hotmail.com: 17 mei 2021: Slecht onderhoud bermen 

• lucklomp@gmail.com: 17 mei 2021: vergader punt gezamenlijk uitvoeren en of aanvullen. 

• josderks28@gmail.com: 25 mei 2021: Straatnaambordje 

• thijslitjens@hotmail.com: 25 mei 2021: Agenda en inloggegevens dor psraadvergadering 

• José <jakobs.jose@gmail.com: 26 mei 2021: Re: Mogelijke woningbouw Sambeek 

• A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 26 mei 202: RE: Notulen Dorpsraad Sambeek 

• lucklomp@gmail.com: 27 mei 2021: Fwd: kennismaking gemeente Boxmeer Gesprek Luc Klomp  

• communicatie@maasheggenunesco.com: 31 mei 2021: Nieuws over Maasheggen UNESCO  - mei 

2021 
• christ.tielemans@utweb.nl: 31 mei 2021: RE: Fwd: Dorpsentrees verfraaien 

• communicatie@boxmeer.nl: 31 mei 2021: persbericht: Duurzaamheidslening wegens succes 

opnieuw verlengd 
• A.Verstegen@boxmeer.nl: 1 juni 2021: persbericht jaarrekening 

• A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 1 juni 2021: Vervolgoverleg Notitie inventarisatie wijk- en 

dorpsraden 
• noreply@overheid.nl: 2 juni 2021 :: Berichten over uw buurt - 5836aw,10 

 

5 Behandelen actielijst  

• Elly licht een aantal punten toe: 

• Het contact met de seniorenvereniging van Sambeek ligt stil v.w. Corona en zal 
naar verwachting in september opnieuw starten. Elly zal de dorpsraad informeren 
als het zover is.  

• Volgens Elly is een Sambeek een toplocatie voor woonerf jes omdat er veel 
senioren wonen. Elly heef t Anton van Erve gesproken; in Boxmeer zijn 2 mogelijke 
projecten voor hof jeswoningprojecten. Anton zal contact opnemen met Frans 

Brienen (Voorzitter SWOGB) en Elly op de hoogte houden. 

• Elly heef t nieuw ideeën:  
▪ Foto’s en/of  een kalender maken en verkopen. De opbrengst zou naar de 

toren of  MFA kunnen. Actie Jeanette: idee met Ellen Duvekot afstemmen. 
▪ Bij Rosalas Rust en of  rosenboog: rosen planten. Actie Eric: 

mogelijkheden bekijken. 

• Happen &Trappen: het programma is klaar en op moment van vergadering zijn al 198 
aanmeldingen. 

6 Werkgroepen 
 
Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied: 

• Beachveld: Cor geef t dat er sinds vorige vergadering geen nieuws is. De actie ligt bij 

Avance. 

• Nieuwbouw bedrijven terrein Uijen / 3de voetbalveld; Jose Jacobs heef t een mail gestuurd 
en gevraagd hoe zij over de plannen op de hoogte gehouden kan worden. Joris heef t een 
per mail antwoord gegeven en vervolgvragen van José ontvangen. Actie Joris: mail naar 
Jose sturen. 

• Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);  

• Wiljan heef t bericht van Wethouder Willy Hendriks ontvangen: in de week van 14 
juni wordt een reactie op de tekeningen gestuurd. 
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• Er zijn nog obligaties beschikbaar voor verkoop. 

• Dorpsentree: de werkgroep heef t de dorpsentrees bekeken en een voorstel bij de 
gemeente ingediend. Actie Joris: status van gemeente opvragen 

 

Werkgroep Groen: 

• Christ heef t zich vanwege vakantie afgemeld en volgende met Joris doorgegeven:  

• Chris heef t Mercedes gesproken over een eenmalig project om schooljeugd te 
betrekken bij de heraanplant van het plantsoen hoek Grotestraat/Torenstraat: 
Mercedes is geïnteresseerd en gaf  voorkeur op een vrijdagmiddag. Ook Ruud 
Custers is geïnteresseerd. Mogelijk kan het project komend schooljaar in november 
doorgaan. Het is nog niet duidelijk wie wat verteld e.d.  

• Mercedes heef t aangegeven probleem te hebben met het onderhoud van groen en 
speeltuin; mogelijk kunnen nieuwe vrijwilligers gevonden. Christ heef t zich ook bij 
de schof felploeg van oude begraafplaats aangesloten.  

• Christ gaat binnenkort een opleiding moestuincoach bij het IVN volgen en wil graag 
een moestuin bij de school realiseren. 

• Eric geef t aan de oude begraafplaats door ongeveer 35 vrijwilligers bijgehouden wordt. 
Mogelijk willen de vrijwilligers ook iets voor de school doen. Michiel geef t aan dat bij het 
aanleggen van de schooltuin niet nagedacht is over het onderhoud.  

• Luc heef t contact gehad met de imkervereniging over het bijenplan en de gemeente wil 
meewerken en eventuele kosten opnemen. Een bouwwerk kan door Bronlaak gerealiseerd 
worden. Actie Luc: overdragen aan Eric. 

• Eric geef t aan dat de bomen aan de Maasstraat voorzien van beschermers tegen 
bevervraat.  

• Elly heef t kapotte bomen aan de Bergstraat gezien. Actie Elly; melding bij gemeente 
maken. 

 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 

• Luc heef t WIU lijst op OneDrive bijgewerkt; voor 15 juli hoef t geen nieuwe lijst g estuurd te 
worden.  

• Luc heef t een kennismakingsgesprek met Robert van Houtert, Udo van der Zanden en een 
stagiair gehad en heef t een goede basis voor verdere samenwerking. Luc heef t heldere 
informatie ontvangen en er is afstemming over hoe zaken aangeleverd moeten worden. 

• Hoewel de Hoogeindseweg tussen de Zandsteeg en de Heikant alleen voor bestemmings-
verkeer is, wordt deze nog regelmatig door automobilisten gebruikt. Elly heef t 6 van 11 

aanwonende gesproken; zij zijn tegen wijzigingen, enkele zijn zelfs fel tegenstander. Hier-
door zal de dorpsraad Sambeek geen verder over wijziging acties opstarten. Wel is be-
hoef te aan handhaving. Actie Luc en Elly: bij wijkagente om handhaving vragen. 

• De weg langs de Maas (verbinding Boxmeer – Maasstraat) was door landbouwverkeer 
zwaar beschadigd is en inmiddels herstelt. 

• Aanvraag van Maria Jacobs voor spiegel op de hoek Maasstraat en Pastoor van 
Berkelstraat. Jan is bij Maria geweest en er wordt geen verdere actie uitgevoerd.  

• Cor geef t aan dat de Grotestraat jaarlijks op de WIU lijst staat en de gemeente heef t nog 
geen wijzigingsplannen. Cor heef t deskundigen gesproken en gehoord dat er 
mogelijkheden zijn om de weg te verbeteren. Om meer draagkracht te creëren stelt hij voor 
samen om met Wijkraad Boxmeer op te trekken. Actie Wiljan: contact opnemen met de 
voorzitten van Wijkraad Zuid. 

• Mail Jos Derks over straatnaambordje: er is verdeeldheid over het idee. Waarom zou 
Bertus van Boxtel een paadje moeten hebben; er zijn meerdere paadjes zonder naam; zou 
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Sambeeks Heem de logische keuze zijn om een advies te geven over een naam, waarom 
zou een “oude” naam gekozen moeten worden; aan het paadje zullen 2 nieuwbouwhuizen 
gebouwd worden en het adres zal Strijdhamer worden. Hierdoor zal het  paadje korter 
worden. Actie Joris: mail naar Jos: de dorpsraad zal voorlopig geen verdere actie 
uitvoeren. 

Werkgroep Communicatie:  

• Joris heef t tijdens de vergadering met Andrea aangegeven dat de Dorpsraad de 
communicatie met de gemeente niet altijd als optimaal ervaart. Joris geef t aan dat 
communicatie van 2 kanten komt en dat we dit zelf  kunnen beïnvloeden. Werkgroepen 
moeten de gesprekspartners bij de gemeente kennen en indien nodig afstemming hebben.  
Het introductiegesprek van Luc bij de gemeente was positief  en het voorstel is om een 
introductiegesprek bij nieuwe leden te houden en indien nodig ook met bestaande leden. 
Actie Peter: introductiegesprek bij de gemeente aanvragen. 

• Gaby heef t vragen over een coördinator wijk- en dorpsraden en Wiljan en Joris leggen de 
functie uit. 

Werkgroep Kermis: 

• Op 15 mei heef t de werkgroep overleg gehouden en besloten is om in 2021 geen kermis te 
organiseren. De exploitant is inmiddels afgezegd. De werkgroep bekijkt nog mogelijkheden 
om op zaterdag iets te organiseren met live-muziek. Er is gesproken over bescheiden 
feestje met een podiumwagen.  

• De kroegentocht gaat niet door.  

• De nieuwe bewonersdag gaat door op 29 augustus. Actie Cor: lijst met nieuwe bewoners 
naar Lies sturen. 

Werkgroep Duurzaamheid:  

• Peter Honig geef t aan dat vele Postcoderoosprojecten gestart zijn en een beperkt aantal 

afgerond is. Er zijn ook alternatieve projectmogelijkheden.  

• Michel heef t op 11 mei een webinar over windmolens bijgewoond; hierin gaven een aantal 
dorpsraden aan dat zij niet voor alle bewoners spraken. Onderwerpen zoals aanvliegroutes 
zijn besproken. Schraalzand kan een mogelijke locatie zijn. Dorpsraden zouden op de 
hoogte gehouden worden.  

7 Rondvraag / WVNTTK 

• Elly geef t aan dat de gehandicaptenvereniging verschillende openbare gebouwen, die 

niet van de gemeente zijn, komt controleren. Ook zal de Grotestraat worden bekeken.  

• Gaby geef t aan dat zij de vergadering interessant vond en ook wat verwarrend.  
• Cor zegt dat Rosalia wellicht in aanmerking kan komen voor het kleinste museum van 

Nederland en er wordt aan een oplossing voor verlicht gezocht. Actie Cor: afstemmen 

met Sambeeks Heem. 
• Jeanette heef t een idee om een felicitatiekaarten te sturen indien bekend is dat een 

baby geboren is. Het idee wordt positief  ontvangen.  

• Luc: heef t een voorstel voor basisprotocollen uitgewerkt (zie ingezonden mail). Het 
onderwerp is door tijdgebrek niet aan de orde gekomen. Actie Joris: Onderwerp voor 
volgende keer op de agenda zetten.  

 

8 Sluiting 
 

Datum  
 

12 juli 2021 

Duur 
 

20:00 - 22:00 

Locatie 
 

 De Elzenhof  

 Voorzitter 
 

Wiljan Laarakkers 


