Datum

Duur

14 Mar. 2022
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
Chris Heesemans
Elly van der Koelen
Gaby Gayet
Jeanette Verstraaten
Lies Peters
Peter Honig

Afwezigen:
Christ Tielemans
Eric Botden
Jan Cornelissen
Luc Klomp
Michel Hendriks

Gasten:

Geen
Kopie:

griffie@landvancuijk.nl

Nr.

Besproken / afgesproken onderwerpen
Agenda
1. Opening
2. Gasten
3. Notulen vorige vergadering
4. Mededelingen, in- en uitgaande stukken
5. Werkgroepen
6. WVNTTK
7. Rondvraag
8. Sluiting

1

Opening
• Wiljan opent de vergadering.

2

Gasten
• Geen

3

Notulen vorige vergadering
• Het concept van de notulen is besproken en kan definitief gemaakt worden.
• Actielijst is doorgenomen.
• Dorpsentree: Cor en Joris gaan opnieuw starten met verfraaien van dorpsentree’s
dit keer alleen aan de zuid- en noordkant van Sambeek.
• Luc heeft Willem Engberts gesproken over: entree verfraaiing, slecht voetpad, en
punten van kernen-CV van Sambeek besproken. De werkgroep heeft de WIU-lijst
ingediend. Willem heeft aangegeven dat een aantal punten breder in Land van Cuijk bekeken wordt.
• Actie Joris: bij de uitnodiging van de vergadering ook een link sturen naar de actielijst.
• Peter vraagt of op de agenda in de ingekomen ook hyperlinks naar de paragraaf in de ingekomen stukken toegevoegd kunnen worden.

4

Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• nieuwsbrief@mail.oranjefonds.nl: dinsdag 1 februari 2022: Oranje Fonds 20 jaar - Liveprogramma ’20 jaar ertoe doen’ te zien op 1 februari
• will.vanlin@landvancuijk.nl: dinsdag 8 februari 2022: RE: Dorpsraad Sambeek geeft
negatief advies voor bouwplannen Stalenberg/Torenstraat
• Maria.Thijssen@landvancuijk.nl: donderdag 10 februari 2022: laatste ophaalronde
kernenCV’s
• jensbongartz@hotmail.nl: zaterdag 12 februari 2022: Bouwproject Uyen e.o.
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ellyvdkoelen@outlook.com: maandag 14 februari 2022: FW: verslag bijeenkomst
gezondheid 9 februari
noreply@overheid.nl: woensdag 16 februari 2022 : Berichten over uw buurt - 5836aw,10
nieuwsbrief@wijzijnzet.nl: donderdag 17 februari 2022: Zet nieuws februari 2022
noreply@overheid.nl: woensdag 23 februari 2022 : Berichten over uw buurt - 5836aw,10
willem.engbers@landvancuijk.nl: donderdag 24 februari 2022: RE: Aansluiting portefeuilles
en werkgroepen Dorpsraad Sambeek
wiljanlaarakkers@gmail.com: donderdag 24 februari 2022: FW: Harmonisatie van het
Accommodatiebeleid Gemeente Land van Cuijk
tiny.strik@landvancuijk.nl: vrijdag 25 februari 2022: Het gebiedsteam van uw kern.
wiljanlaarakkers@gmail.com: : vrijdag 25 februari 2022: FW: overleg plannen klooster met
bouwcommissie dorpsraad [100022_I30482304]
communicatie@maasheggenunesco.com: maandag 28 februari 2022: Nieuws over
Maasheggen UNESCO - februari 2022
Bestuurssecretariaat@landvancuijk.nl: donderdag 3 maart 2022: Uitnodiging overleg
ontwikkelingen Vliegbasis De Peel op 6 april
arno.vanharen@landvancuijk.nl: donderdag 3 maart 2022: Emailadressen met
gebiedsmakelaar en contactfunctionaris
secretariaat@mlvc.nl: vrijdag 4 maart 2022: brief aan bouwteams
afval@landvancuijk.nl: maandag 7 maart 2022: : 19 maart Landelijke Opschoondag, doen
jullie mee?

Werkgroepen
Werkgroep Groen:
•
•

Eric en Christ hebben beide afgemeld voor de vergadering.
Geen Nieuws

Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied:
•

Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);
•

Wiljan geeft aan dat de vergunning nog niet aangevraagd is. Afwachtend op een
akoestisch rapport. Hierna moeten tekeningen en ruimtelijke plannen aangepast
worden. Na de vergunningaanvraag is de gemeente 10 weken bewerkingstijd.

•

Een zuigwagen heeft zand uitgezogen en de wortels laten zakken waardoor
fundering geplaatst kan worden.

•

Offertes bij verschillende bedrijven aangevraagd.

•

Harmonisatie van het Accommodatiebeleid Gemeente Land van Cuijk: Wiljan: de nieuwe
gemeente Land van Cuijk moet binnen 5 jaar nieuw beleid hebben en de afspraken
gelijktrekken.

•

Wonen:
•

Plan Urling veld: er is nog geen anterieure overeenkomst. Volgens Cor is
discussie, met bewoners aan den Urling, over ongeveer 6 meter achter de tuin van
de bewoners.

•

Stalenberg: Wil van Lin heeft bevestigd dat er geen actuele bouwplannen zijn.
Gaby heeft nogmaals afgestemd met Wil van Lin en zelfde bevestiging ontvangen.
Johan Laarakkers heeft aangegeven dat het vervangen weg/riolering Stalenberg
niet verder gaat dan de tekening die de gemeente naar de bewoners heeft
gestuurd (alleen de weg waar de bedrijven aangelegen zijn t/m kruising
Buskensweg. Joris heeft informatie dat Peter Stevens, op zijn perceel direct
gelegen aan de begraafplaats, een flora- en faunaonderzoek heeft laten uitvoeren
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en ruimte-voor ruimte mogelijkheden onderzoekt. Volgens Peter Stevens houden
de andere vier percelen de agrarische bestemming.
•

Zandsteeg / Buskensweg:
▪

Mario Bardoel heeft een optie op percelen M147 en M149. Volgens Cor
heeft Mario Bardoel een afwijzing ontvangen v.w. stankcirkel en doet
onderzoek. Mario is heeft contact opgenomen met Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN) Omgevingsdient brabant Noord: Volgens die
organisatie zouden wel mogelijkheden zijn. Mario heeft op perceel M148
de struiken verwijderd en gefreesd.

▪

Jeanette vindt het belangrijk dat bij nieuwbouwplannen het dorpse karakter
behouden blijft.

▪

Volgens Cor is de projectontwikkelaar verplicht tot bouwen van een mix
van woningaanbod: starters, levensbestendig, etc..

▪

Peter geeft aan dat de ontsluiting aan de Zandsteeg naar Grotestraat een
aandachtspunt is waar de Dorpsraad in kan adviseren.

▪

Jeanette geeft haar zorg voor toenemend verkeer van schooljeugd op
Grotestraat en Zandsteeg aan. Ook omdat de school in Stevensbeek
samengaat met Boxmeer. Actie Gaby: zorg formeel bij gemeente melden.

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering:
•

Verkeersituatie Café de Stip: de Ford Ka is er niet meer. Desondanks wordt de situatie nog
als gevaarlijk gezien.

•

Elly geeft aan dat paaltjes op de hoek bij Route 66 verdwenen zijn: Actie Gaby: Bij
gemeente navragen.

Werkgroep Kermis:
•

Chris: communicatie met bij bedrijven en verenigingen is opgestart. De 3000 euro die de
Dorpsraad van gemeente ter beschikking krijgt is te beperkt om een normale kermis te
organiseren. In de Warandahal wordt op 4 april een informatieavond op organiseren.

Werkgroep Duurzaamheid:
• Peter: 9 april subsidieaanvraag voor het zonnepanelen project met intentieovereenkomst.
Nieuwe datum voor overleg wordt vastgelegd. Een informatieavond volgt.

•

Peter schrijft een stukje om in Rond de Toren te plaatsen.

Werkgroep Communicatie:
•

•

Jaarverslag:
•

Michel zal het stuk voor werkgroep duurzaamheid schrijven en voor het weekend
naar Lies sturen zodat Lies het jaarverslag kan samenstellen.

•

Jeanette regelt het drukwerk

Portefeuilleverdeling B&W, verdeling per wethouder van aandachtgebieden op dorps- en/of
wijkniveau. Joris heeft overleg met Willem over structureren van communicatielijnen gehad;
volgens Willem hoeft er geen direct verband te zijn tussen de portefeuilles van B&W en de
werkgroepen. Een WDR mag zelf weten welke onderwerpen zij oppakken. Joris geeft aan
dat een WDR gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan de gemeente, inzicht in
beleid lijkt hiervoor nodig.
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•

Het gebiedsteam van uw kern: zie mail van Tiny Strik; wethouder Willy Hendriks en
gebiedsmakelaar willen graag op korte termijn persoonlijk kennis komen maken. Actie
Joris: uitnodiging sturen voor de vergadering van mei.

•

Uitnodiging overleg ontwikkelingen Vliegbasis De Peel op 6 april: Actie Joris: Joris zal zich
aanmelden.

•

Overluiden bij Overlijden. Wiljan heeft een vraag gekregen over overluiden. De procedure
is dat nabestaande aanvraag doet voor overluiden. Tot nu toe wordt in Sambeek niet
vermeldt waarom overluid wordt. Elly stelt voor om op een bord in een kastje bij de toren te
plaatsen. Actie Jeanette: controle of procedure gewijzigd kan worden zodat bij aanmelden
gevraagd wordt of vermelding openbaar gemaakt mag worden.

•

4 mei Nationale Dodenherdenking; vorig jaar is de eerste keer dat de dorpsraad de
dodenherdenking heeft georganiseerd. Het is positief ontvangen en wordt op woensdag 4
mei 2022 om 19:45 herhaald. Cees regelt een krans en zal kranslegging doen, Cor vraagt
Stephan Moors om de The Last Post te spelen.

6

WVNTTK
• 19 maart Landelijke Opschoondag; Cor geeft aan dat in Sambeek, in samenwerking
met Seniorenvereniging, met 28 mensen meegedaan wordt aan de opschoondag.

7

Rondvraag
• Joris: heeft verschillende hondeneigenaren gezien die honden los laten lopen en de
honden hun behoefte laten doen zonder op te ruimen. Joris heeft de eigenaren enkele
keren aangesproken en het lijkt de eigenaren niet te interesseren. Het voorstel is om
foto’s te nemen als het weer geconstateerd wordt.
• Elly de thema-avond thema-avond natuur en landbouw is op 20 april in St. Hubert.
Actie Joris: Wiljan, Cor, Elly en Joris aanmelden.
• Jeanette:
o Voorstel voor om happen en trappen weer te organiseren. Voorstel om op
zaterdag 18 juni te organiseren wordt aangenomen.
o Veel rotzooi bij de glasbak: Actie Cor: Ruud Custers bellen en afstemmen.
Actie Jeanette: melding op FB met vermelding gemeente app en rubriek.
• Cor: de ooienvaar is er weer; Cor zorgt er dat de camera beelden beschikbaar blijven.

8

Sluiting

Datum

Duur

Locatie

Voorzitter

11 April 2022

20:00 - 22:00

De Elsenhof

Wiljan Laarakkers
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