Datum

Duur

11 okt. 2021
Locatie

20:00 – 22:00
Voorzitter

Aanwezigen
Bestuur:
Cor Thijssen
Joris Jans

Leden:
Cees Kroef
Chris Heesemans
Reden voor vergadering
Christ Tielemans
Elly van der Koelen
Algemene ledenvergadering
Gaby Gayet
Jan Cornelissen
Jeanette Verstraaten
Lies Peters
Luc Klomp
Michel Hendriks
Peter Honig (via Teams)
Nr. Besproken / afgesproken onderwerpen
Agenda
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• Werkgroepen
• Rondvraag
• Sluiting
De Elsenhof

Cor Thijssen

1

Opening
• Wiljan is op zakenreis. Cor opent de vergadering.

2

Gasten
• Geen

3

Notulen vorige vergadering
• Acties zijn doorgenomen.

4

Mededelingen, in- en uitgaande stukken

Afwezigen:
Eric Botden
Wiljan Laarakkers

Gasten:
geen
Kopie:
griffie@boxmeer.nl
A.rouland-vanboven@boxmeer.nl

•

info@wijzijnzet.nl: woensdag 8 september 2021: Uitnodiging voor EEN OCHTEND OM
NOOIT TE VERGETEN | vrijdag 17 september (reminder)

•

bramjacobs8@hotmail.com: maandag 13 september 2021: Re: Penvoerder bouwteam
Sambeek

•

sportakkoord@boxmeer.nl: donderdag 16 september 2021: Informatie workshops en
services vanuit het lokaal sportakkoord Boxmeer en Sint Anthonis.

•

A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: woensdag 22 september 2021: RE: Communicatie,
vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid in het buitengebied

•

rob@negen.nl: woensdag 22 september 2021: Uitnodiging startbijeenkomsten Regionaal
Gezondheidsbeleid Land van Cuijk

•

omgevingswet@mlvc.nl: woensdag 22 september 2021: uitnodiging

•

A.Verstegen@boxmeer.nl: donderdag 23 september 2021: persberichten dr. Peelenprijs en
WBTR

•

A.Verstegen@boxmeer.nl: donderdag 23 september 2021: persbericht boekje dementie
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•

A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: donderdag 23 september 2021: Informatie
coronatoegangsbewijs voor gemeenschapshuizen gemeente Boxmeer

•

j.vdberg@syntein.nl: vrijdag 24 september 2021: Lotgenotenbijeenkomsten prostaatkanker
in de bibliotheken

•

corwilmathijssen@hotmail.com: zondag 26 september 2021: FW: infoborden

•

jakobs.jose@gmail.com: woensdag 29 september 2021 : Fwd: Mogelijke woningbouw
Sambeek

•

samsam.sambeek@gmail.com: woensdag 29 september 2021: Verzoek bijdrage
Sinterklaasintocht 14 november 2021 Sambeek

•

wiljanlaarakkers@gmail.com: RE: Rond de Toren vermelding over huizenbouw en
insectenhotel

•

communicatie@maasheggenunesco.com: donderdag 30 september 2021: Nieuws over
Maasheggen UNESCO - september 2021

•

A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: donderdag 30 september 2021: Boekje Kijk!

•

A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: donderdag 30 september 2021: Papieren
coronatoegangsbewijs

•

H.Cornelissen@boxmeer.nl: donderdag 30 september 2021: persbericht: Boxmeer stemt in
met tijdelijke uitbreiding azc

•

info@landvancuijkboertbewust.nl: donderdag 30 september 2021: Foodtruck/Smaakwagen

•

ronddetoren@live.nl: vrijdag 1 oktober 2021: Boxmeers Weekblad

•

corthijssen1950@gmail.com: vrijdag 1 oktober 2021: Maasstraat/Grotestraat

•

eddy@vanbonelektro.nl: zaterdag 2 oktober 2021: Factuur

•

A.vanderHulst@boxmeer.nl: maandag 4 oktober 2021: Lancering pagina Energietransitie
op www.boxmeer.nl/energietransitie

Werkgroepen
Werkgroep Groen:
•

Christ: Insectenhotel: kosten van de verdere materialen worden ook door de gemeente
betaald. Een omgevingsvergunning is nodig en de gemeente gaat deze zelf aanvragen.
Christ heeft de buren geïnformeerd. Hopelijk kunnen Eric, Piet Schoenmakers en Christ dit
jaar nog beginnen met de bouw op het Catharinapark.

•

Basisschool;
•

Christ heeft gastles gegeven over moestuinen

•

Christ gaat een gesprek aan met mensen over onderhoud van het groen bij
Basisschool de Bolster.

•

Plan Boom is inmiddels in RdT gecommuniceerd. Elly vraagt naar de status: Christ geeft
aan: geen nieuws; mensen moeten het zelf aanvragen.

•

Elly zegt dat een beuk in het park er slecht uit ziet. Christ geeft aan dat geen directe actie
nodig.

•

omgevingswet@mlvc.nl: woensdag 22 september 2021: uitnodiging: 4 keer een
bijeenkomst: De komende maanden komen dus nog aan de orde: gezondheid, energie en
natuur & landbouw. 1ste gaat over water. Christ gaat naar de sessie over landbouw. Peter
en Michel kijken of ze naar er heen kunnen gaan. Actie Joris: naar Elly, Peter en Michel
sturen. Willen jullie kijken of een ander onderwerp interessant is en aanmelden?

•

Plan perk Torenstraat en Grotestraat is nog een onderwerp wat opgepakt wordt.

Pagina 2 van 4

Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied:
•

Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);
•

Gemeente heeft een reactie gegeven op de 2de tekening. De tekening moet op
enkele kleine punten nog bijgewerkt worden waarna de bouwvergunning kan
worden aangevraagd.

•

Op de informatieavond op 30 september waren 60 tot 70 bezoekers.

•

Aanvraag dorpsentrees verfraaiing Sambeek: ingediend op 1 mei 2021 en na nog reactie.
Actie Joris: bij Ruud Custers / Robert van Houtert nogmaals vragen om reactie.

•

Wonen:
•

jakobs.jose@gmail.com: woensdag 29 september 2021: Fwd: Mogelijke
woningbouw Sambeek. Cor en Jan hebben een gesprek gehad met Joost van
Diemen (projectleider gebiedsontwikkeling van Gemeente Boxmeer) en hij zei dat
plannen binnen 4 uren gewijzigd kunnen worden. Joris vindt de houding van de
gemeente te gemakkelijk en heeft de hoop dat met de nieuwe gemeente nieuwe
mogelijkheden geeft tot communicatie geeft zodat de werkgroep een
gesprekspartner is met de betreffende ambtenaren zodat we proactief op de
hoogte gehouden worden en advies kunnen geven. Peter vraagt wat de rol van de
dorpsraad is; voorbeeld stel dat bij 3de voetbalveld; advies van Dorpsraad zou
kunnen zijn; advies over infra en ontsluiting. Jeanette wil graag weten wat invloed
van dorpsraad bij de ontwikkelijken zijn.

•

Jan en Cor gaan 2 keer per jaar naar de gemeente om bijgepraat te worden. Gaby
zal volgende keer ook meegaan.

•

Joris geeft aan dat de werkgroep kernen CV heeft aangegeven dat behoefte is aan
betaalbare woningen die er mogelijk als "goedkope" woningen kunnen uitzien die
Sambeek niet verfraaien.

•

Actie Joris: Nadat de dorpsraad een gesprek met Andrea heeft gehad; Jose
uitnodigen voor een vergadering.

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering:
•

Luc geeft aan dat de werkgroep een goed overleg gehad en gaan een afspraak maken met
wijkagente maken.

•

Stukken weg gerepareerd zodat dat de werkgroep geïnformeerd is. Joris geeft heeft aan
dat hij van de gemeente verwacht dat zij de werkgroep op de hoogte stelt bij grote
wegwerkzaamheden en heeft Andrea aangesproken. De schriftelijke reactie van Andrea
beloofd geen verbetering. Actie Joris: Andrea uitnodigen voor volgende vergadering om
de communicatie tussen ambtenaar en werkgroep te bespreken.

•

Ook is onduidelijk wat de status is van de Kortestraat waarvan ooit is gezegd dat deze
vernieuwd zou worden.

•

Actie Gaby: introductie gesprek met ambtenaar plannen.

Werkgroep Kermis:
•

Chris: het volgende Happen en Trappen staat gepland in het weekend dat het Gilde het
601 jaar bestaan viert. Het voorstel is dat de datum voor happen en trappen wordt
verschoven zodat het Gildefeest goed georganiseerd kan worden.

Werkgroep Duurzaamheid:
•

Peter heeft bij Frank Ermers een kennismakingsgesprek aangevraagd.

•

Postcoderoos: in de week van 18 oktober is een vergadering met Frank van Gemert.
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•

Gemeente heeft een plan voor collectieve inkoop van m.n. zonnepanelen

•

A.vanderHulst@boxmeer.nl: maandag 4 oktober 2021: Lancering pagina Energietransitie
op www.boxmeer.nl/energietransitie actie Joris: stuur link naar Jeanette

Werkgroep Communicatie:
•

•

De nieuwe bewonersdag: Lies heeft gevraagd om op de vergadering in oktober te
evalueren.
•

Bezorgers van RdT vragen voor nieuwe adressen: een aantal adressen komen
jaren achter elkaar terug. Jeanette gaat de bezorgers van RdT om gedurende het
jaar vragen om de wijzigingen door te geven zodat het op een centrale /actuele
Excellijst staat.

•

Cor had geen petit four maar gekozen maar Katja Denen gevraagd om iets te
maken en dat was goed bevallen. Volgend jaar zal zij weer gevraagd worden.

•

Ongeveer 10 verenigingen waren aanwezig

•

1 persoon had zich aangemeld en niet gekomen.

•

Enthousiaste reacties van de nieuwe bewoners ontvangen.

Afscheidstournee Karel van Soest
•

Cor en Joris hebben vergadering gehad met vertegenwoordiging van de
carnavalsvereniging, Semper Unitas, Gilde en Sambeeks Heem. Het concept voor
het programma is klaar; een middagprogramma om 15:00 in het park en een
avondprogramma in de Elsenhof

•

Kernen CV; Joris geeft aan dat Bouwteam Sambeek op 14 juli 2021 de eerste sessie heeft
gehad. Bram Jacobs is penvoerder, volgende vergadering is op 29 september 2021. Actie
Joris; uitwerking doorsturen

•

ronddetoren@live.nl: vrijdag 1 oktober 2021: Boxmeers Weekblad; Actie Joris: uitgever
vragen of en waar geen bezorging is. Elly vindt het probleem dat advertentiekosten betaald
moeten (denk aan een rouwadvertentie en dan geen bezorging).

•

Joris vraagt of iemand de ingekomen stukken eerder wil ontvangen (in Outlook kunnen
instellingen gemaakt worden zodat bepaalde mails direct worden doorgestuurd. Hieraan is
op dit moment geen behoefte
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Rondvraag / WVNTTK
• Luc geeft aan dat zijn vrouw samen met een aantal andere dorpsbewoners plannen
maken voor garage sale dat op 5 juni 2022 gehouden wordt. 10 mensen hebben zich
aangemeld. Het hele dorp kan meedoen en een plattegrond zal worden gemaakt zodat
de deelnemende huizen eenvoudig gevonden kunnen worden. Actie Luc: informatie
naar Jeanette sturen om in RdT te vermelden.
• Jeanette vraagt of dezelfde groep interesse heeft voor kerstmarkt.
• Elly: klachten over hondenpoep op begraafplaats: Jeanette meldt weer iets.
• Lies: heeft melding van een kapotte lantaarn gemaakt en het is nog niet opgelost.

7

Sluiting

Datum

Duur

Locatie

Voorzitter

8 Nov. 2021

20:00 - 22:00

De Elzenhof

Wiljan Laarakkers
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