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Besproken / afgesproken onderwerpen
Agenda
• Opening
• Evaluatie sessie plan Uyen
• Notulen vorige vergadering
• Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• Werkgroepen
• Rondvraag
• Sluiting
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Opening
• Wiljan opent de vergadering.
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Gasten
• Willem Engbers: Contactfunctionaris Verenigingen en de Wijk‑ en Dorpsraden
• Tiny Strik, gebiedsmakelaars voor Sambeek
Willem is contactpersoon van alle zuidelijke kernen van Land van Cuijk. Zijn functie is nieuw en
zijn focus is op de wijk- en dorpsraden. Willem geeft aan dat hij van korte lijntjes houdt.
Tiny Strik is 40 jaar werkzaam bij gemeente St. Anthonis geweest en heeft laatste jaren vooral
aan leefbaarheid gewerkt. De laatste jaren heeft Tiny 45 projecten afgewerkt waarna hij aan
een dorpsontwikkelingsplan heeft gewerkt. Tiny geeft aan dat een dorpsontwikkelingsplan op
een kernen-cv lijkt.
Alle wethouders hebben kernen-cv in hun portefeuille. Willy van Haren heeft Sambeek in portefeuille.
Tiny is 1 van de 6 gebiedsmakelaars van Land van Cuijk en heeft 9 kernen toebedeeld gekregen.
Willem en Tiny vinden de samenwerking met WDR belangrijk. Tiny geeft aan dat het nog niet
bekend is welke waarderingssubsidie Land van Cuijk gaat bieden aan de WDR.
Elly stelt een vraag met betrekking tot Kernen met pit; Tiny geeft aan dat het een landelijk initiatief is waar je zelf kunt aanmelden als je een project wilt starten.
Chris geeft aan dat het Gilde dit jaar het 600 jaar bestaan viert en dat een groot evenement is.
De contactpersoon voor vergunning is Haico van Erp (zoals eerder bij de gemeente Boxmeer).
Als de aanvraag niet goed loopt, dan zal Willem benaderd worden.
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Joris geeft aan dat hij graag een aansluiting wil zien tussen de portefeuilles van BenW en de
werkgroepen van de dorpsraad. Actie Joris: afspraak maken met Willem om het verder uit te
werken.
Cor ligt het project MFA in Sambeek toe aan Willem en Tiny.
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Notulen vorige vergadering
• Jeanette heeft de notulen niet ontvangen. Actie Joris: Notulen nogmaals naar Jeanette
sturen
• Het concept van de notulen is besproken en kan nu definitief gemaakt worden.
• Actielijst is doorgenomen
• Elly doet verslag van de bijeenkomst op 13 februari een over preventieve
gezondheid.
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Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• A.Rouland-vanBoven@boxmeer.nl: 7 december 2021: RE: Update en nieuwe functie (niet
elders)
• dorpsraad_sambeek@hotmail.com: 8 januari 2022: FW: St. Anthoniusgilde Sambeek
• antoinette.verstegen@landvancuijk.nl: 11 januari 2022: FW: persbericht
portefeuilleverdeling college op onderwerpen
• Henk.Ruijs@landvancuijk.nl: 11 januari 2022: Gemeentelijk nieuws Land van Cuijk in uw
dorps- of wijkkrant (of website)
• lucklomp@gmail.com: 13 januari 2022: WIU Lijst
• dorpsraad_sambeek@hotmail.com: 24 januari 2022: FW: Dorpsraad Sambeek geeft
negatief advies voor bouwplannen Stalenberg/Torenstraat
• willem.engbers@landvancuijk.nl:January 25, 2022: kennismaking
• afval@landvancuijk.nl: 25 januari 2022: Afvalkalender
• info@wijzijnzet.nl: 12 januari 2022: De Praktijk van het samenspel tussen overheid en
samenleving | Online proeverij
• nieuwsbrief@mail.oranjefonds.nl: 12 januari 2022: Stemmen jullie ook op de kanshebbers
voor de Appeltjes van Oranje 2022? Jouw stem doet ertoe!
• noreply@overheid.nl: 14 januari 2022: Berichten over uw buurt - 5836aw,10
• antoinette.verstegen@landvancuijk.nl: 14 januari 2022: persverklaring Wim Hillenaar over
protestacties van horeca tegen coronasluiting
• divaro30@hotmail.com: 15 januari 202: Elsenhof weer geopend
• andrea.rouland@landvancuijk.nl: 17 januari 2022: FW: Coronamaatregelen per 15 januari
2022 voor gemeenschapsaccommodaties in Land van Cuijk
• Hilde.Wijers@landvancuijk.nl: 17 januari 2022: Maatregelen voor de sport per 15 januari
• noreply@overheid.nl: 18 januari 2022: Berichten over uw buurt - 5836aw,10
• willem.engbers@landvancuijk.nl: 21 januari 2022: e-mailbericht aan WDR-en introductie
contactfunctionarissen
• willem.engbers@landvancuijk.nl: 25 januari 2022: kennismaking
• corwilmathijssen@hotmail.com: 26 januari 2022: FW: Wapen van Sambeek
• corthijssen1950@gmail.com: 27 januari 2022: RE: verslag overleg gemeente
• communicatie@maasheggenunesco.com: 31 januari 2022: Nieuws over Maasheggen
UNESCO - januari 2022
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Werkgroepen
Werkgroep Groen:
•

Het insectenhotel is inmiddels klaar. Al bouwende zijn veel positieve reacties van
omwonenden en voorbijgangers ontvangen. De mensen vinden het mooi en zijn er blij mee.
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•

Eric lichten toe en Jeannette plaatst een stuk op FB en in RdT. 20 feb21 is einde kopij
datum.
De bijeenkomst over Landbouw en Natuur in het kader van de omgevingswet staat nu
gepland op woensdagavond 20 april. Christ zal een inleiding zal verzorgen. Cor en Joris
zullen naar de bijeenkomst gaan.

Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied:
•

Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);
•

Vergunningsaanvraag loopt nog steeds. Aannemers zijn aan het rekenen. Er is een
aanvraag voor extra financiering.

•

De open dag in de kerk was erg succesvol. De 200 kerststallen werden bezichtigd
en de plannen oor het nieuw MFA werden toegelicht. Veel positieve reacties zijn
ontvangen.

•

Aanvraag dorpsentrees verfraaiing Sambeek: Op 20 januari is overleg geweest met Robert
van Houtert, Udo van der Zanden, Ruud Custers Christ en Cor. Cor leest het verslag voor
(zie ingekomen stukken).

•

Wonen:
•

Plan Uyen: afgelopen woensdag uitgenodigd door Pascal, werkgroep overleg
gehad over de plannen bij Catharinaklooster, werkgroep heeft adviezen gegeven.

•

Plan Urling veld: er is nog geen anterieure overeenkomst. Er is discussie over bij
Urling veld: 5+6 meter; gaat ten koste van groen.

•

Jeanette vindt dat het belangrijk dat we consequent moeten zijn met advies
aangaande bouwprojecten

•

Er zijn geruchten over bouwplannen en vernieuwen van weg met klinkers en
riolering aan de Stalenberg. Joris heeft navraag gedaan bij Wil van Lin en Wil van
Lin heeft bevestigd dat er geen actuele bouwplannen zijn. Cor zegt dat er wel
plannen zijn. Joris vindt de discussie vreemd; communicatie moet op een officiële
stukken zijn en niet op wat iemand van iemand anders gehoord heeft. Actie Gaby;
afstemmen met ambtenaar en Johan Laarakkers over bouwplannen en vernieuwen
weg/riolering Stalenberg.

•

Jan maakt een opmerking over kosten om landbouwgrond om te zetten naar
bouwgrond, noemt een bedrag van 135.000 euro en vraagt aan Tiny Strik of het
klopt. Tiny heeft van regelingen gehoord maar kent de regeling niet.

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering:
•

De WIU-lijst is moet voor 15 januari 2022 bij Robert van Houtert ingediend.

Werkgroep Kermis:
•

Chris geeft aan dat de werkgroep naar 6 personen uitgebreid is. Linda heeft een aanvraag
voor 3000 euro voor de kermis in Sambeek gedaan.

•

Gebruikelijk wordt de vergunning door de uitbater aangevraagd. Om kosten te besparen is
het voorstel om de vergunning door de dorpsraad aan te vragen wordt aangenomen. Ook
de kroegentocht kan met dezelfde vergunningaanvraag meegenomen worden. De
werkgroep heeft contact met Haico van Erp.

Werkgroep Duurzaamheid:
• De energiecoöperatie is opgericht en het loopt voorspoedig. Michel heeft het stuk voor het
jaarverslag klaar.
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Werkgroep Communicatie:
•

Portefeuilleverdeling B&W, verdeling per wethouder van aandachtgebieden op dorps- en/of
wijkniveau. Joris heeft overleg met Willem over structureren van communicatielijnen.

•

Jaarverslag: het woord van de voorzitter ontbreekt nog, hierna kan Lies zal het jaarverslag
samenstellen.

•

Kascontrole; Gaby en Cees hebben kascommissie gedaan/ Gaby gaf aan dat goed was.
Cor heeft reservering van 4000 opgenomen voor verwachte kosten voor vervangen AED's.

•

Afvalkalender: de gemeente heeft gevraagd of in Sambeek klachten zijn over niet meer
uitbrengen van de papieren afvalkalender. Er zijn geen klachten bekend. Joris geeft aan
dat hij erg te spreken is over de Afval-app.

•

Jan heef een bedrag van 851 van betaalverzoeken voor Rond de Toren en Jeanette heeft
ook nog een enveloppe ontvangen. De verwachting is dat RdT break even draait.
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Rondvraag / WVNTTK
• Chris maakt zich zorgen over de verkeerssituatie bij café de Stip waar een blauwe Ford
Ka geparkeerd staat. Actie Luc: afspraak met Willem en de betreffende ambtenaar
maken over de situatie.
• Luc maakt complimenten over het insectenhotel
• Wiljan: op 7,8 en 9 april wordt www.exponewenergy.nl gehouden; thema is meer
bekendheid over waterstof. Opening door burgemeester.
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Sluiting

Datum

Duur

Locatie

Voorzitter

14 Maart 2022

20:00 - 22:00

De Elsenhof

Wiljan Laarakkers
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