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Datum  
 
12 juli 2021 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Cor Thijssen   
Joris Jans 
 
Leden: 
Chris Heesemans 
Christ Tielemans 
Cees Kroef 
Elly van der Koelen 
Eric Botden 
Jan Cornelissen 
Jeanette Verstraaten  
Lies Peters 
Luc Klomp 
Gaby Gayet 
 

Afwezigen: 
Peter Honig 
Michel Hendriks 
 
 
 
Gasten: 
Thijs Litjens 
 
Kopie: 
griffie@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.  
 

2 Gasten 

• Thijs Litjens, stelt zich voor: burgerraadslid VVD Boxmeer 
 

3 Notulen vorige vergadering  

• Acties zijn doorgenomen. 

• Jeanette geeft aan dat het idee van de geboorte felicitatiekaarten uit de redactie van RdT 
kwam. 

 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• kernendemocratie@landvancuijk.nl: 14 juni 2021: Mail Vereniging Kleine Kernen Noord-
Brabant mbt onderzoeksproject Universiteit Wageningen  

• contact@e.oranjefonds.nl: 14 juni 2021: Uitnodiging livestream over sociale gevolgen 
corona en aanpak problemen  

• A.Schellekens@boxmeer.nl: 15 juni 2021: Inventarisatie knelpunten corona Boxmeer en 
Sint Anthonis  

• P.Vermeulen@boxmeer.nl: 15 juni 2021:  

• nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl: 16 juni 2021: Volg onze livestream over coronaproblematiek 
| Aanmelding Burendag geopend  

• scribabv@hetnet.nl: 14 juni 2021: Het kleinste museum van Nederland  

• a.vanderhulst@boxmeer.nl: 17 juni 2021: Verslag, presentatie en resultaten mentimeter 
bijeenkomst met wijk- en dorpsraden over windbeleid d.d. 11 mei 2021  
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• lies.peters.boxmeer@gmail.com: June 19, 2021: Hoogeindseweg Sambeek, ideetje voor 
Rond de Toren bij vanuit de Dorpsraad  

• i-wl@boxmeer.nl: 21 juni 2021: Aanleveren activiteiten zomeragenda gemeente Boxmeer  

• H.Cornelissen@boxmeer.nl: 23 juni 2021: persbericht: Alleen verder met azc zonder 
alleenstaande minderjarigen en veiligelanders  

• P.Vermeulen@boxmeer.nl: 25 juni 2021: Verslag bijeenkomst wijk- en dorpsraden 24 juni 
2021  

• R.Custers@boxmeer.nl: 28 juni 2021: RE: Insectenhotel Sambeek.  

• P.Lubberding@boxmeer.nl: 28 juni 2021: Ontwerpbestemmingsplan "Grotestraat 50, 
Sambeek"  

• queenhvs@gmail.com:28 juni 2021: Re: Ooievaars nest camera  

• H.Cornelissen@boxmeer.nl: 29 juni 2021: persbericht: fietspool gemeente Boxmeer van 
start  

• A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 29 juni 2021: Vooraankondiging vakantie  

• communicatie@maasheggenunesco.com: 0 juni 2021: Nieuws over Maasheggen UNESCO  
- juni 2021  

• rianne.willems@hotmail.com: 30 juni 2021: Vragen n.a.v. bijeenkomst Windbeleid 
gemeente Boxmeer  

• ivndemaasvallei@outlook.com: 2 juli 2021: Plan Boom  

• NieuweInwonersdag.Sambeek@hotmail.com: 3 juli 2021: Presentatie van uw vereniging 
aan nieuwe Sambeekse inwoners / ledenwerving (tijdens 5e Nieuwe Inwonersdag op 
zondag 05-09-2021)  

• A.Schellekens@boxmeer.nl: 5 juli 2021: Oproep ideeën sportakkoord Boxmeer en Sint 
Anthonis 

 

5 Werkgroepen 
 
Werkgroep Groen: 

• Basisschool de Bolster: Eric heeft Henk Peters gesproken over het onderhoud van het 
groen bij de school. V4 tot 5 vrijwilligers kunnen 8 x per jaar het onderhoud doen. In 
september blad harken. Actie Eric en Chris: afspraak maken met Mercedes om de 
mogelijkheden af te stemmen. 

• Insectenhotel: Eric heeft contact gehad met Igo Derks en ruimte voor nieuwe insectenhotel 
afgestemd. Op dit moment zijn2 insectenhotels: 1 in het veld bij de algemene begraafplaats 
en 1 bij de stuw. In het Catharinapark bij de fauna toren en op het SMT-terrein zullen 
nieuwe insectenhotels worden geplaatst. Mogelijk kan later ook nog bij aan de 
Heikantsepeelweg bij het Oeffeltse Raam een insectenhotel geplaatst worden. Actie Eric: 
vervolg afstemmen met Piet Schoenmakers. Piet zal als vrijwilliger meewerken aan de 
realisatie.  

• Plan Boom. Actie Christ: afstemmen met Jeanette en in RdT communiceren. 

 
Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied: 

• Beachveld: geen nieuws. 

• Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);  

• De veiling heeft ruim EUR 7500, opgebracht, er zijn nog veel banken te koop. 

• Tekeningen zijn ingediend en kunnen nog aangepast worden. De tekeningen zijn 
voor de gebruikers inzichtelijk. 
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• Bezigheden voor grond- en geluidsonderzoek. 

• Dorpsentree: geen nieuws 

• Mail van Maria Jacobs: zou het mogelijk zijn, om in het speeltuintje van de strijdhamer, 

misschien 1 schommel met een vast stoeltje te kunnen maken. Actie Cor: afstemmen met 

Maria en eventueel met gemeente. 

• Vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid in het buitengebied: de gemeente heeft een 

vragenlijst naar bewoners gestuurd zonder dat de werkgroep op de hoogte was. Actie 

Joris: mail naar Andrea sturen en vragen waarom geen contact met de werkgroep is 

opgenomen. 

• Uitbreiding nieuwbouw: Mario Bardoel heeft éen optie genomen op percelen M147 

(2780m2), M148 (2500m2) en M149 (8300m2) om projectontwikkeling te starten. Jan uit 

zijn zorgen dat hierdoor mogelijk weinig overblijft voor particulieren om bouwgrond aan te 

schaffen. Jeanette geeft aan dat zij het ook belangrijk vindt dat Sambekenaren 

mogelijkheden moeten hebben om in eigen dorp te kunnen huren of bouwen. Gaby geeft 

aan dat zij het belangrijk vindt dat er voldoende groen overblijft. Volgens Cor zijn op de 3 

percelen geen ruimte-voor-ruimte regelingen. Actie Cor: na vakantie afspraak maken met 

Joost van Diemen (projectleider gebiedsontwikkeling bij Gemeente Boxmeer) 

• Kleinste ondergrondse museum van Nederland: Rosalia's graf is een gemeentelijk 

monument en wordt op dit moment gerestaureerd. Sambeeks Heem heeft een voorstel 

voor het museum. 

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 

• Luc heeft een voorstel voor een protocol hoe aanvragen van burgers behandeld kunnen 
worden. Draagvlak is hierbij een belangrijk thema. Actie Jeanette: voorstel voor protocol 
schrijven. 

• Handhaving: zie vorige notulen Elly en Luc nemen contact op met wijkagente. Actie Luc: 
contact opnemen met Hannie Kersten over; snelheidsovertredingen, bestemmingsverkeer 
Hoogeindseweg  en overlast bij speeltuin 't Bruukske. 

Werkgroep Kermis: 

• Chris geeft aan dat de kermis afgelast is. Door het nieuwsbericht dat 1 september meer 
mogelijkheden voor evenementen zouden komen is het idee gekomen om de kermis een 
week te verplaatsen. Dit zou samenvallen met het oogstfeest van SMT waardoor onbegrip 
bij SMT is ontstaan.  

• De Warandahal en de Gouden Leeuw zullen op het Pastoor de Voghtplein op vrijdag 3 

september een avond met livemuziek van een band organiseren en op zaterdag 4 

september muziek van lokale DJ's en een dorps BBQ. Op zondag zullen geen activiteiten 

zijn. 

• Chris geeft aan dat de werkgroep in de toekomst geen kermis zal gaan verschuiven.  

• De nieuwe bewonersdag wordt onder de Toren gehouden op 4 september om 16:30. Bij 
slecht weer kan de kerk gebruikt worden. Actie Cor: lijst met nieuwe bewoners naar Lies 
sturen. 

• Sambeeks happen en trappen: dit jaar voor de 2de keer georganiseerd en 215 deelnemers. 
De werkgroep heeft goede reacties en enkele verbeterpunten gehoord. Bij de Meerstoel 
was niet duidelijk wart de bedoeling was. Katja Denen heeft een belangrijk van de 
organisatie opgenomen. Met de ondernemers zal een evaluatie gehouden worden. 

Werkgroep Duurzaamheid:  

• Peter en Michel waren niet aanwezig in de vergadering. 

• Het is niet duidelijk of Peter een introductiegesprek met de gemeente heeft gehad.  

Werkgroep Communicatie:  
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• De nieuwe bewonersdag: uitnodigingen kunnen nu gemaakt worden. Het aantal is nog niet 
helemaal bekend.  

• Afscheidstournee Karel van Soest: Karel is 1 van de langst zittende burgemeesters van 
Nederland. Hij wil geen cadeau's en graag burgers ontmoeten. Op 20 november zal Karel 
in Sambeek afscheid nemen. Voor de organisatie is EUR 1500,00 per kern beschikbaar. 
De datum wordt met Semper Unitas afgestemd; misschien moet naar 27 november 
verschoven worden. Mensen worden gezocht om een 3 uur durend programma te 
organiseren. Actie Jeanette: in RdT communiceren. 

• Kernen CV; Joris geeft aan dat Bouwteam Sambeek op 14 juli 2021 de eerste sessie heeft. 

• Actie vorige notulen: 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. 

 

6 Rondvraag / WVNTTK 

• De volgende vergadering is op 13 september (in augustus geen vergadering) 

• Gaby geeft aan interessant vindt en wil graag aansluiten bij een werkgroep en spreekt 
voorkeur uit voor werkgroep Verkeer. Luc en Elly geven aan dat zij de aanvulling leuk 
vinden. 

• Jeanette geeft aan dat haar niet duidelijk is wat de bedoeling is van de 
natuurbegraafplaats. Christ heeft vorige jaar mailcontact met de gemeente gehad en 
daarna niets meer vernomen. Actie Joris: met ambtenaar Maurice Dings afstemmen. 

• Elly vraagt hoe om te gaan met mensen die drugoverlast geven. Actie Elly: vraag 
melder om contact met Sociom op te nemen. 

• Elly vraagt of in Sambeek voldoende activiteiten voor jongeren tussen 10 en 20 zijn. 
Wiljan geeft aan dat het geen onderwerp voor de dorpsraad is en verwijst naar de Unit 
en Sociom in Boxmeer. 

 

7 Sluiting 
 

Datum  
 
13 Sept. 2021 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elzenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


