Datum

Duur

9 mei 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
Christ Tielemans
Elly van der Koelen
Eric Botden
Gaby Gayet
Jan Cornelissen
Jeanette Verstraaten
Lies Peters
Luc Klomp
Peter Honig

Afwezigen:
Chris Heesemans
Michel Hendriks
Peter Honig
Gasten:
Willy Hendriks-van Haren
Tiny Strik

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
• Willy Hendriks-van Haren geeft aan dat zij bestuurlijk aanspreekpunt van de dorpsraad is.
•

Willy is gebiedswethouder en blij Sambeek in het gebied gekregen te hebben. De
frequentie en samenwerking moet later bekeken worden.

•

3

De gemeente Land van Cuijk heeft opdracht aan een extern bureau gegeven voor
een nieuwe vorm samenwerking tussen Dorpsraad en Gemeente.
• Discussie over de problematiek van werkgroep wonen: wethouder Bouke de Bruin
heeft portefeuille Woonbeleid/ volkshuisvesting. Er is geen direct verband tussen
portefeuille en werkgroep.
• Wiljan vraagt wat te doen met vragen van particulieren: Willy adviseert om te zorgen dat dorpsraad geen partij kiest.
• Peter stelt voor te kaderen binnen het rand voorwaardelijke.
• Willy geeft aan dat de gemeente het belangrijk vindt dat in elke gemeente gebouwd
wordt. Een kern kan echter ook aangeven dat niet gebouwd hoeft te worden.
• Actie werkgroep wonen: behoefte voor wonen inventariseren.
• Tiny Strik: bij vragen kan Dorpsraad via de gebiedsmakelaar de betreffende ambtenaar bij
zoeken en contact brengen. Tiny geeft aan "scroom" niet om te bellen; ook via Willem. In
principe is contact niet voor individuele problemen.
Notulen vorige vergadering
• Het concept van de notulen is besproken en kan definitief gemaakt worden.
• Actielijst is doorgenomen.
• Evaluatie herdenking op 4 mei: avond was goed geregeld, veel meer bezoekers dan vorig
jaar. Het gilde en 2 raadsleden van gemeente Land van Cuijk ware aanwezig. Roger
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4

5

Bergholtz een jonge dame uit Oekraïne hebben gesproken. Peter Honig, zijn vrouw uit
Oekraïne en hun zoon hebben de kranslegging gedaan. De krans is door gemeente Land
van Cuijk geleverd.
Mededelingen, in- en uitgaande stukken
• Bestuurssecretariaat@landvancuijk.nl: dinsdag 5 april 2022: RE: Het gebiedsteam van uw
kern. Dorpsraad Sambeek gemeente Land van Cuijk
• anke.vanderhulst@landvancuijk.nl: dinsdag 5 april 2022: Uitbetaling vergoeding kermis
• renee.straver@landvancuijk.nl: dinsdag 5 april 2022: RE: Resultaten enquête buitengebied
Land van Cuijk
• bevrijdingsvuurlvc@gmail.com>: zondag 10 april 2022: Bevrijdingsvuur 2022
• Danielle.Pouwels@landvancuijk.nl: maandag 11 april 2022: aanvraagtermijn voor subsidies
verlengd tot 1 juli 2022
• martien28@hotmail.com: dinsdag 12 april 2022: Jaarverslag 2021 SWOGB
• kabinet@landvancuijk.nl: woensdag 13 april 2022: 4 mei herdenking
• samsam.sambeek@gmail.com: vrijdag 15 april 2022: Koningdag 2022
• kabinet@landvancuijk.nl: woensdag 20 april 2022: RE: 4 mei herdenking
• kabinet@landvancuijk.nl: woensdag 20 april 2022: gedicht 4.5
• willem.engbers@landvancuijk.nl: vrijdag 22 april 2022: informatie over toekenning
waarderingssubsidie en aanvragen subsidie AED's voormalige gemeente Boxmeer
• noreply@overheid.nl: zaterdag 23 april 2022: Berichten over uw buurt - 5836aw,10
• kylian.gul@hotmail.com: zaterdag 23 april 2022: Jongeren Sambeek
• rogerbergholtz@gmail.com: woensdag 27 april 2022: Herdenking 4 mei in Sambeek
• wiljanlaarakkers@gmail.com: donderdag 28 april 2022: Via e-mail verzenden: Restaurant
Route 2022
• communicatie@maasheggenunesco.com: vrijdag 29 april 2022: Nieuws over Maasheggen
UNESCO - april 2022
• melkveebedrijfvanbree@gmail.com: zaterdag 30 april 2022: dora vergadering 2 Mei

Werkgroepen
Werkgroep Groen:
•
•

Vergroenen platte daken: Chris geeft aan dat bij minimaal 3 daken kunnen tot 60% subsidie
aangevraagd kan worden. Het project is gestart en daken worden deze maand aangelegd.
Actie Christ: verslag maken daarna communiceren. Dorpsraad ondersteund het plan.
Presentatie Milieuvereniging: boerderij van Arts aan Heihekkenseweg in Sambeek werd
genoemd. Christ heeft een gesprek gehad met Hans Arts. Christ vindt dat we met z'n allen
moeten voorkomen dat uitbreiding op de locatie door gaat. Willy geeft aan dat de gemeente
wil faciliteren. Actie Christ: contact opnemen met Arts en adres naar Willy Hendriks sturen.

Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied:
•

Dorpsentree: Cor doet verslag van vergadering: Udo van de Zanden zal reactie geven; ook
over de komborden. Inzet is ook voor verkeer remmende maatregelingen.

•

Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie);

•

•

Asbestverwijdering is klaar

•

Bouwvergunning is 6 mei ingediend

•

Aannemers willen geen vast prijzen afgeven. Geschrokken over de hoge kosten.
Een aparte afspraak met Willy Hendriks wordt gemaakt.

•

Inrichtingsgroep heeft sfeerimpressies gemaakt

Wonen:
•

Catharinaklooster; krantenartikel: nieuwbouw met 18 appartementen en omvorming
klooster (12 appartementen). Op 19 mei is een tussen 19.00 uur tot 22.00
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inloopavond. Actie Jeannette: melden op socials. Peter vraagt of meer bekend is
over de plannen bij Catharinaklooster. Cor geeft aan overleg geweest met Uijen;
hiervan is geen verslag gemaakt. Cor geeft aan dat gesproken is over ontsluiting
en niet inhoudelijk over bouwplannen.
•

Ton Nabuurs heeft eerder een mail gestuurd waarin de vraag staat om de
bijgevoegde brief voor te lezen. De brief is door Joris voorgelezen.

Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering:
•

WIU, Luc geeft aan dat werkgroep wacht op terugkoppeling van de ingevulde WIU lijst. De
Grotestraat staat op de kernen CV. Actie Willy: zorgen voor terugkoppeling op de WIU lijst.

Werkgroep Kermis:
•

Kermis wordt dorpsfeest zonder kermisattracties.

Werkgroep Duurzaamheid:
•

•

Informatieavond op 1 juni 20.00 - 22.00 in de Elsenhof gehouden
Enexis heeft opdracht voor aanleg gehad. Bankrekening is aangevraagd. Verwacht rond 1
juni reactie op subsidie aanvraag. Jan vraagt of al gezocht wordt naar volgende locatie:
Peter zegt: eerst huidige locatie bij Jan Laarakkers.

Werkgroep Communicatie:
•

Garage Sale wordt op 5 juni gehouden

•

Sambeeks Hap & Fietsrondje wordt op 18 juni gehouden

•

Maasheggen: zie binnengekomen stukken: twee nieuwe fietstochten: Duvelsklökske en
Fabelroute.

•

Rond de Toren: actie Jeanette: kopij deadlines op Sambeekinfo bijwerken

6

WVNTTK
• SamSam: koningsdag: aanvraag tegemoetkoming kosten: besloten is dat de dorpsraad, na
overleg van rekeningen tot 250 euro vergoedt.
• Project Sleutel tot langer thuis: Cor geeft het woord aan Elly; Senioren Vereniging
vergadering op 17 mei; Cees is gevraagd wat hij kan betekenen in het project.
• Wiljan stelt voor om een lintjescommissie te vormen. Willy geeft aan dat de eerste
beoordeling door gemeente uitgevoerd wordt; hierna provincie. De aanvraag is
arbeidsintensief. Besloten is om geen actie op te starten.

7

Rondvraag
• Lies: werkzaamheden voor nieuwe inwonersdag worden opgestart.
• Christ: wat is de rol van de dorpsraad? Christ stelt evaluatie eigen functioneren voor. Actie
Christ: hei-sessie na de zomer organiseren
• Joris vraagt Jeanette om Sambeek.info bij te werken.

8

Sluiting

Datum

Duur

Locatie

Voorzitter

13 juni 2022

20:00 - 22:00

De Elsenhof

Wiljan Laarakkers
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