Datum

Duur

11 April 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:
Peter Rongen
Jos Hendriks
Jan Hooiveld
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
• Jan Hooiveld: namens werkgroep Sambeek ‘hart veilig’:
• In Sambeek zijn 6 AED’s, de meeste er van zijn in 2009 aangeschaft. De levensduur van een AED is 12-15 jaar.
• 3 van de 6 zitten in een afgesloten kast. In de werkgroep is verdeeldheid of alle sloten verwijderd moeten worden zodat ze in noodgevallen direct gebruikt kunnen
worden. Jan vraagt, namens de werkgroep, de dorpsraad om stelling te nemen.
Reden hiervan is dat de Dorpsraad financieel verantwoordelijk voor AED’s. De
dorpsraad wil graag de keuze aan de werkgroep overlaten maar heeft geen bezwaar als de sloten verwijderd worden.
• 2 kasten zijn verwarmd waardoor de AED’s langer mee gaan en fijner om te gebruiker.
• Na gebruik van een AED worden de pads vervangen.
• Afgelopen 2 jaar zijn, v.w. Corona, geen herhalingstrainingen geweest. Antwan Ebben regelt de trainingen.
• Harry Bloemen controleert 2 keer per jaar alle AED’s. Het AED bij Harry geeft een
storing maar functioneert wel. AED’s met storing mogen door de werkgroep vervangen worden.
• Zo ver bekend zijn er geen keuringen voor AED’s.
• Wiljan geeft aan dat in Sambeek meer AED’s zijn dan dat de norm voorschrijft. Ook
zijn de 5 AED’s vrij dicht bij elkaar geplaatst.
• Jan Hooiveld: namens werkgroep Gezamenlijk collecteren:
• Onlangs is ongeveer totaal EUR 8000,00 opgehaald. Jan zal een stukje schrijven
voor plaatsing in Rond de Toren. Michel vraagt waarom met contact geld betaald
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kan worden. Jan antwoord dat dit een keuze van de werkgroep is met redenen zoals; privacy en het verdelen o.b.v. van ingevulde lijsten is eenvoudiger. De geldstroom loopt via de bankrekening van de Dorpsraad.
Peter Rongen en Jos Hendriks zijn gezamenlijk gekomen om de brief, die op 23 maart
2022 naar de dorpsraad is verzonden, toe te lichten:
• Peter en Jos maken zich zorgen dat voor Sambekenaren te weinig mogelijkheden
zijn om zelf bouwgrond te kopen. Volgens Peter was voorheen een lijst waar particulieren zich op konden inschrijven. Ook zou Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) interessant kunnen zijn. Peter constateert projectontwikkelaars op
verschillende locaties ontwikkelen waardoor particulieren te weinig mogelijkheden
hebben. Wiljan geeft aam dat hij bezig is met een project in Wanroij waar 90 huizen
gebouwd worden en invloed is om te bepalen wat gebouwd mag worden. De
dorpsraad heeft beperkt invloed op bouwplannen op particuliere grond door particulieren of ontwikkelaars. De invloed is anders als de een project geheel of gedeeltelijk op gemeentegrond valt. Bij de volgende vergadering komt wethouder Willy
Hendriks en gebiedsmakelaar Tiny Strik. De werkgroep zal de problematiek dan
met de wethouder bespreken.

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.
• Elly heeft Willem Engberts gesproken over: entree verfraaiing: slecht voetpad,
kernen-CV van Sambeek en WIU. Willem heeft aangegeven dat WIU breder in
Land van Cuijk bekeken wordt.

4

Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• willem.engbers@landvancuijk.nl: dinsdag 8 maart 2022: RE: Resultaten enquête
buitengebied Land van Cuijk
• Mirjam.Smit-Eggels@landvancuijk.nl: dinsdag 8 maart 2022: 4 mei herdenking
• nieuwsbrief@mail.oranjefonds.nl: dinsdag 8 maart 2022: Hoe je vrijwilligers op de been
brengt met een klein duwtje in de rug
• samantharegeer@sociom.nl: donderdag 10 maart 2022: Nieuwe website Sociom
• robert.vanhoutert@landvancuijk.nl: vrijdag 11 maart 2022: Voortgang proces WIU 2022
• ellyvdkoelen@hotmail.com: maandag 14 maart 2022: Fw: verkeer en veiligheid overleg met
willen engbers
• ellyvdkoelen@outlook.com: onveilige situatie in Sambeek
• noreply@overheid.nl: woensdag 16 maart 2022: Berichten over uw buurt - 5836aw,10
• dorpsraad_sambeek@hotmail.com: maandag 21 maart 2022: Re: Brief ton
• pascal@uyen.nl: donderdag 17 maart 2022: Re: FW: Brief ton [P100027_I31604947]
• christ.tielemans@utweb.nl: donderdag 17 maart 2022: FW: thema-avond natuur en
landbouw
• dorpsraad_sambeek@hotmail.com: zondag 20 maart 2022: AED, kasten en sloten
• arno.vanharen@landvancuijk.nl: maandag 21 maart 2022 : Informatiebrief Opvang
Oekraïense vluchtelingen voor wijk- en dorpsraden
• griffie@landvancuijk.nl: maandag 21 maart 2022: RE: Notulen vergadering algemene
vergadering Dorpsraad Sambeek 14 februari 2022
• hooiv068@planet.nl: maandag 21 maart 2022: infothemamiddag / informatiebijeenkomst :
Goed en gezond ouder worden in Sambeekbramjacobs8@hotmail.com: maandag 21 maart
2022: FW: Reacties Kernen CV
• nieuwsbrief@wijzijnzet.nl: woensdag 23 maart 2022: Nieuwsbrief Zet maart 2022
• noreply@overheid.nl: woensdag 23 maart 2022: Berichten over uw buurt - 5836aw,10
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Zandsteeg 7a te Sambeek
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willem.engbers@landvancuijk.nl: woensdag 23 maart 2022: FW: GIS portaal
p.rongen@outlook.com: woensdag 23 maart 2022: brief
communicatie@maasheggenunesco.com: maandag 28 maart 2022: Nieuws over
Maasheggen UNESCO - maart 2022
dorpsraad_sambeek@hotmail.com: vrijdag 1 april 2022: Re: Het gebiedsteam van uw kern.
Dorpsraad Sambeek gemeente Land van Cuijk
Bestuurssecretariaat@landvancuijk.nl: vrijdag 1 april 2022: Het gebiedsteam van uw kern.
Dorpsraad Sambeek gemeente Land van Cuijk

Werkgroepen
Werkgroep Groen:
•

Christ heeft per mail volgende punten doorgegeven:
• We zijn bij basisschool De Bolster gestart met een groepje mensen van 8 personen
om het onderhoud van de tuin te doen. Enkelen, zoals Hans Arts en Eric Botden,
deden in het verleden al snoeiwerk en blijven dat doen. Anderen gaan eens per
maand schoffelen, vegen en doen wat verder nodig is.
• Verder is het de moeite waard om te kijken of we op meer plekken in Sambeek de
daken kunnen vergroenen. Voor ons projectje om 4 daken van
schuurtjes/overkappingen aan de Clompen Camp te voorzien van een sedumdak is
subsidie toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, onderdeel Buurtnatuuren Buurtwaterfonds Noord-Brabant. De subsidie bedraagt dan 60 % van de totale
kosten. Ik wil bij de aanleg in mei foto’s maken en een artikel voorbereiden voor
Rond de Toren. Hopelijk kunnen we daardoor meer mensen/buurten inspireren om
ook de daken te vergroenen. Laten we ook een volgende vergadering bespreken
welke rol hierbij voor de dorpsraad is weggelegd. Dat kan zijn als inspirator,
ondersteuner of zelfs projectaanvrager.

Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied:
•

•

Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);
•

Wiljan geeft aan dat de vergunning voor Pasen wordt ingediend

•

Er is een start gemaakt met het verwijderen van asbest. Cor heeft hiervoor, in de
voorgaande week, voorbereidingen gedaan.

•

Offertes zijn aangevraagd maar aannemers willen geen vaste prijzen afgeven. Dit
probleem wordt met Willy Hendriks besproken.

Wonen:
•

•

Zie Berichten over uw buurt:
▪

Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Zandsteeg 7a
te Sambeek

▪

Ontwerpbesluit voor het herbouwen van een woning gedeeltelijk buiten het
bouwvlak en het wijzigen van de locatie van een nog te realiseren tweede
woning aan Oude Waranda 1 te Sambeek bouwvergunning

Peter vraagt of meer bekend is over de plannen bij Catharinaklooster. Cor geeft
aan overleg geweest met Uijen; hierover is geen verslag gemaakt. Cor geeft aan
dat gesproken is over ontsluiting en niet inhoudelijk over bouwplannen.

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering:
•

Verkeersituatie Café de Stip: de Ford Ka is er niet meer. Desondanks wordt de situatie nog
als gevaarlijk gezien.
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Elly geeft aan dat paaltjes op de hoek bij Route 66 verdwenen zijn: Actie Gaby: Bij
gemeente navragen.

•

Gaby geeft aan dat te hard op Stalenberg wordt gereden. Wiljan meldt het weer bij zijn
bedrijf.

Werkgroep Kermis:
•

In de Warandahal is op 4 april een informatieavond voor ondernemers georganiseerd en
positieve reacties ontvangen. De kosten voor traditionele kermisattracties zijn te hoog
geworden. Er wordt gewerkt aan een programma zoals laatste kermis voor de Corona. De
werkgroep gaat een begroting maken.

Werkgroep Duurzaamheid:
• Peter: op 1 april subsidieaanvraag bij RVO ingediend. Op woensdag 13 april is een
afspraak bij een notaris om recht van opstal te tekenen. Het openen van een bankrekening
duurt ongeveer 3 maanden en dat is langer dan verwacht.

Werkgroep Communicatie:
•

Het jaarverslag van 16 pagina’s is definitief en ligt bij de drukker.

•

Uitnodiging overleg ontwikkelingen Vliegbasis De Peel op 6 april: Joris naar het overleg in
het gemeentehuis in Cuijk geweest:

•

•

O.a. waarnemend burgemeester Wim Hillenaar en wethouder Antoinette Maas
waren o.a. aanwezig. Antoinette kent reactivering van de Peel uit haar tijd als
wethouder in Helmond. Land van Cuijk zou met, de reactivering vliegbasis De Peel,
2 contouren in de gemeente krijgen (Volkel). Antoinette maakt zich grote zorgen
over geluidsoverlast, fijnstof, stikstof, gezondheid, gevolgen voor bouwen en de
invloed op landbouwtransitie. Een motie aangenomen om meer onderzoek te doen.

•

Cees Peters, strateeg ruimtelijk domein bij gemeente Land van Cuijk en task force
beleidsambtenaar, geeft aan dat het over 13 F35 jachtvliegtuigen gaat die 3 tot 6
weken in de Peel zouden worden gestationeerd en maximaal 3600
luchtbewegingen per jaar gaan maken. Een extra vliegveld is nodig omdat F35
meer geluid maakt dan F16. Er mag niet meer geluid op de bestaande vliegvelden
gemaakt worden. De Peel heeft een slapende vergunning.

•

Positie en rol gemeente: formeel geen aanspreekpunt en mogelijk ook uitgesloten
van bezwaar en beroep. De gemeente is geen voorstander heropening.

•

Volgens Ben Alders, agrariër bij steenfabriek tussen Oploo en Overloon, werken nu
ongeveer 1000 mensen in de Peel.

•

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-depeel/heropening-de-peel

4 mei Nationale Dodenherdenking: Joris heeft contact gehad met Mirjam Smit‑Eggels,
Kabinetschef Team Communicatie de gemeente zorgt voor een krans en heeft gevraagd of
Sambeek ondersteuning van de gemeente nodig heeft.

6

WVNTTK
• www.exponewenergy.nl was volgens Wiljan positief ontvangen en goed georganiseerd.
• Jan Hooiveld geeft aan dat de nieuwe straatverlichting veel licht geeft.
• Brief van Ton Nabuurs wordt volgende vergadering besproken.

7

Rondvraag
• Elly:
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•

Bewoners aan de Hosteij hebben Elly gevraagd of de wadi aangekleed wordt met
groen. Actie Cor: navragen bij de gemeente.

•

Mantelzorgers: Elly geeft aan dat zij veel vrijwilligerswerk doet; in Stevensbeek zal
een aantal vluchtelingen worden opgevangen. Elly geeft aan dat het zoeken naar
betaalde krachten of vrijwilligers een probleem is.

Joris vraagt Jeanette om Sambeek.info bij te werken.

Sluiting

Datum

Duur

Locatie

Voorzitter

9 Mei 2022

20:00 - 22:00

De Elsenhof

Wiljan Laarakkers
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