Datum

Duur

12 sept. 2021
Locatie

20:00 – 22:00
Voorzitter

De Elsenhof

Wiljan
Laarakkers

Reden voor vergadering
Algemene ledenvergadering

Aanwezigen
Bestuur:
Wiljan Laarakkers
Cor Thijssen
Joris Jans
Leden:
Cees Kroef
Elly van der Koelen
Eric Botden
Gaby Gayet
Jan Cornelissen
Luc Klomp
Michel Hendriks

Afwezigen:
Chris Heesemans
Christ Tielemans
Jeanette Verstraaten
Lies Peters
Peter Honig
Gasten:
geen
Kopie:
griffie@boxmeer.nl
A.rouland-vanboven@boxmeer.nl

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. Gaby heeft lekkere koeken meegenomen.

2

Gasten
• Geen

3

Notulen vorige vergadering
• Acties zijn doorgenomen.

4

Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• voorzitter@wijkraadboxmeercentrum.nl: woensdag 7 juli 2021: RE: Vragen n.a.v.
bijeenkomst Windbeleid gemeente Boxmeer
•

samantharegeer@sociom.nl: woensdag 7 juli 2021: Ter info: nieuwe wet WBTR

•

nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl: donderdag 8 juli 2021: Nieuwe aanvraagmogelijkheden bij
het Oranje Fonds

•

A.Verstegen@boxmeer.nl: vrijdag 9 juli 2021: persbericht stand bouwprojecten

•

M.Ongers@boxmeer.nl>: vrijdag 9 juli 2021: Persbericht AZC

•

chris.heesemans@ziggo.nl: vrijdag 9 juli 2021: Feest 2021

•

maria.jacobs.5@hotmail.com: zaterdag 10 juli 2021: Schommelstoeltje

•

corwilmathijssen@hotmail.com: zondag 11 juli 2021: FW: Het kleinste museum van
Nederland

•

contact@e.oranjefonds.nl: maandag 12 juli 2021: VWS steunt Corona sociaal herstelfonds

•

i-bi@boxmeer.nl: woensdag 14 juli 2021: NieuwSZaken juli 2021

•

josderks28@gmail.com: woensdag 14 juli 2021: Re: Straatnaambordje

•

heckathorn21@gmail.com: zondag 18 juli 2021: Land van Cuijk

•

christ.tielemans@utweb.nl: donderdag 15 juli 2021: bijeenkomst bouwteam
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•

A.Craenmehr-Hesen@boxmeer.nl: dinsdag 20 juli 2021: Inventarisatie wijk- en dorpsraden

•

jjcornelissen@hotmail.com: dinsdag 20 juli 2021: Project ‘Ruimte voor de Maas’ bij Oeffelt
krijgt gestalte | Waterbouwers

•

kernendemocratie@landvancuijk.nl: donderdag 22 juli 2021: Verslag bouwteam Sambeek,
1ste sessie

•

M.Dings@boxmeer.nl: donderdag 22 juli 2021: RE: natuurbegraafplaats Sambeek

•

communicatie@maasheggenunesco.com: maandag 26 juli 2021: Nieuws over
Maasheggen UNESCO - juli 2021

•

kernendemocratie@landvancuijk.nl: maandag 26 juli 2021: Penvoerder bouwteam
Sambeek

•

R.Custers@boxmeer.nl: 29-07-2021: RE: Naambordjes Catharinatuin.

•

corthijssen1950@gmail.com: dinsdag 3 augustus 2021: FW: FW:

•

christ.tielemans@utweb.nl: woensdag 4 augustus 2021: RE: Berichten over uw buurt 5836aw,10

•

info@goeileven.nl: woensdag 4 augustus 2021: Uitnodiging Foodtour Goei Leven

•

info@afvalaanbieden.nl: dinsdag 10 augustus 2021: Landelijke opschoondag verplaatst
naar 18 september

•

info@wijzijnzet.nl: woensdag 11 augustus 2021: Uitnodiging voor EEN OCHTEND OM
NOOIT TE VERGETEN | vrijdag 17 sept. a.s.

•

bramjacobs8@hotmail.com: donderdag 12 augustus 2021: Re: Penvoerder bouwteam
Sambeek

•

A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: donderdag 12 augustus 2021: Onderwerp: RE:
Communicatie, vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid in het buitengebied

•

corwilmathijssen@hotmail.com: vrijdag 20 augustus 2021: FW: versie 2 infoborden
grafkeldertje

•

communicatie@maasheggenunesco.com: woensdag 25 augustus 2021: Nieuws over
Maasheggen UNESCO - augustus 2021

•

noreply@e-mail.rabobank.nl: woensdag 25 augustus 2021: Rabo ClubSupport 2021

•

A.Verstegen@boxmeer.nl: vrijdag 27 augustus 2021: persbericht kermis september

•

NieuweInwonersdag.Sambeek@hotmail.com: woensdag 1 september 2021: FW: Vijfde
feestelijke Nieuwe Inwonersdag Sambeek op zaterdag 04 september 2020

•

communicatie.obr@rabobank.nl: maandag 6 september 2021: Schrijf je in voor Rabo
ClubSupport 2021

•

nieuwsbrief@e.oranjefonds.nl: dinsdag 7 september 2021: Nieuwe aanvraagmogelijkheden
bij het Oranje Fonds

•

lies.peters.boxmeer@gmail.com: dinsdag 7 september 2021: Re: Notulen Dorpsraad
Sambeek

•

info@knhm.nl: dinsdag 7 september 2021: Droom voor je buurt? Doe mee met Kern met Pit

•

info@gildesambeek.nl: dinsdag 7 september 2021: informatieavond gildefeest 2022

Werkgroepen
Werkgroep Groen:
•

Christ is afwezig en heeft een mail gestuurd:

•

Insectenhotel: Met Eric en Piet Schoenmakers (vanuit IVN) hebben we samen goede
vorderingen gemaakt. Er ligt een tekening bij de gemeente (Igor Derks), alsmede een
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materialenlijst. Het insectenhotel heeft een breedte van 4 meter, diepte van 0,5 meter en
loopt in de breedte schuin op tot een hoogte van 1.50 meter. Er is een bouwvergunnning
nodig om op de plaats van de voormalige Mariagrot in het Catharinapark het insectenhotel
te mogen bouwen. Dat regelt de gemeente. Ook een gedeelte van de benodigde balken en
planken komen van de gemeente. De kosten van de verdere materialen worden ook door
de gemeente betaald. De bedoeling is om dit najaar het insectenhotel te gaan bouwen.
Daar zijn dan in ieder geval Eric, Piet Schoenmakers ik bij betrokken.
•

Over het onderhoud van het groen bij de school bij Basisschool de Bolster zitten Christ en
Eric op 1 lijn. Actie Wiljan: contact met Christ maken.

•

Plan Boom is inmiddels in RdT gecommuniceerd.

•

natuurbegraafplaats Sambeek; Eric geeft aan dat de gemeente zal zorgen dat 1 keer per 3
weken gemaaid wordt. Inmiddels is netjes gemaaid. Joris heeft contact gehad Maurice
Dings van Gemeente Boxmeer.nl en wacht nog reactie n.a.v. bespreking in het college eind
Augustus.

•

Catharina park, nog 10-12 naambordjes worden geplaatst.

Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied:
•

Beachveld: geen nieuws.

•

Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);
•

Wiljan heeft op 13 september wethouder Hendriks gesproken en gemeente heeft
200.000 extra toegezegd v.w. bijgestelde begroting.

•

Post voor elektra, verwarming en installatie is hoog.

•

Elly heeft vragen gekregen over MFA en zegt dat er ruis. Over de 30 september is
een informatieavond.

•

Een 2de tekening is, na aanpassing van punten van gemeente, gemaakt en
ingediend en wacht op goedkeuring van de gemeente.

•

Obligaties; iets meer dan 200 verkocht.

•

Toezegging EUR 75.000,00 van Het Orange en VSB fonds ontvangen

•

Discussie met buurt over tekening/ ingang heet plaatsgevonden.

•

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.

•

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. Cor heeft Maria en Ruud
Custers gesproken; actie ligt bij Ruud Custers.

•

Wonen:
•

Cor en Jan zijn bij Joost van Diemen geweest (Joost gaat over grotere projecten in
gemeente Boxmeer, hiermee wordt alles boven 10 woningen maar ook de 7
woningen aan de Maasstraat bedoelt. Gemeente Boxmeer heeft laatste 10 jaar
voor 1600 woningen gezorgd.

•

Catharinaklooster; verbouwing voor 12 appartement (N1251) en nieuwbouw 14
aangrenzend (N1250). Het betreffen totaal 26 huur zorgappartementen/woningen.
Oude wasserette wordt gesloopt. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.

•

Op de boerderij Hafmans aan de Zandsteeg 7a zijn geen plannen (N983)

•

Plan Uijen: plannen voor 7 woningen (K2264).

•

Voetbalveld 3, plannen voor mogelijkheid 20 woningen, ontsluiting via de
Bergstraat. Verplaatsing kleedruimte is op dit moment niet aan de order.
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•

Urlingveldje, achter den Urling zijn plannen voor 20 woningen.

•

Plan Zandsteeg/Buskensweg: Mario Bardoel heeft éen optie genomen op percelen
M147 (2780m2), M148 (2500m2) en M149 (8300m2) om projectontwikkeling te
starten. Het is onzeker of gemeente medewerking gaat verlenen aan de plannen
van de projectontwikkelaar.

•

Stevens; er zijn geen plannen voor woningen in de appelgaarden.

•

7+2 bij Maaststraat, Bardoel; het plan voor 2 woningen (K2584) aan het pad tussen
Maasstraat en Strijdhamer is afgewezen. Het perceel is van Vervoort, Bardoel laat
koopoptie vervallen.

•

Stalenberg: op de 5 kavels (K2542 t/m K2546) van erfgenamen Stevens zijn geen
plannen. Mogelijk kunnen deze percelen in aanmerking kunnen komen ruimte voor
ruimte regeling. Volgens Jan zou bij bouwplannen circa 130.000 per perceel
betaald moeten worden.

•

Percelen kunnen op https://www.gisboxmeer.nl/natuurenlandschap/ worden
opgezocht.

•

Elly vraagt of er gesproken is over starters woningen: Jan geeft aan dat hierover niet
gesproken is. Wiljan geeft aan dat bouwkosten hoog zijn waardoor het realiseren van
goedkope woningen moeilijk is.

•

Joris geeft aan dat verschillende mensen in bouwteam Sambeek kernendemocratie zich
afvragen of Sambeek grote bouwplannen moet hebben. Het team vindt het behoud van
dorpskarakter belangrijk.

•

Jan geeft aan dat het een goed gesprek was met de ambtenaar en vraagt zich af wat de
inspraak van de dorpsraad is bij de nieuwe gemeente.

•

Actie Wiljan: stukje over bouwplannen schrijven voor in Rond de Toren.

•

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.

•

josderks28@gmail.com: woensdag 14 juli 2021: Re: Straatnaambordje. Actie Joris: besluit
blijft onveranderd

•

Landelijke opschoondag is op 18 september, ook dit jaar heeft Cor de organisatie
opgenomen en ongeveer 28 vrijwilligers zullen, in groepen van 5 mensen, 6 routes lopen.

•

A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: donderdag 12 augustus 2021: Onderwerp: RE:
Communicatie, vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid in het buitengebied. Actie Joris, bij
Andrea naar de uitslag vragen.

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering:
•

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:
•

Michel geeft aan dat de belangrijkste reden voor annuleren van kermis de handhaving op
1,5 meter was.

Werkgroep Duurzaamheid:
•

Michel geeft aan dat Peter veel expertise heeft en nu vakantie heeft; wordt volgende
vergadering weer besproken.

•

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

Werkgroep Communicatie:
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•

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

•

Afscheidstournee Karel van Soest: De oproep in Rond de Toren heeft geen reactie
opgeleverd. Cor en Joris zullen samen de organisatie oppakken. Voorstel is om op korte
termijn een afspraak te maken met Semper Unitas, Sambeeks heem en het Gilde. Mogelijk
kan in het Catharina park het kleinste museum van Nederland geopend worden en hierna
gezamenlijk naar daarna Elsenhof. Bij de opening zullen ook de ambtenaren en bedrijf die
betrokken waren uitgenodigd worden. Hiernaast denk Cor aan een dominicanessezuster ,
Gerrit Bierstekers, en natuurlijk de rest van het dorp.

•

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
gehad. Bram Jacobs is penvoerder, volgende vergadering is op 29 september 2021. Actie
Joris; uitwerking doorsturen

6

Rondvraag / WVNTTK
• Michel heeft een Twitter bericht over 100 jaar 7 stuwen in Nederland gelezen.
• AH heeft Spaaractie voor een voetbalclub. Michel meldt het aan de voetbalvereniging
zodat meer bekendheid gemaakt kan worden.
• Gaby heeft zich bij werkgroep verkeersveiligheid aangesloten en wil ook graag
betrokken worden in de werkgroep openbare voorzieningen. Gaby wil graag in beide
werkgroepen en meer mensen leren kennen.
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Sluiting

Datum

Duur

Locatie

Voorzitter

11 Okt. 2021

20:00 - 22:00

De Elzenhof

Wiljan Laarakkers
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