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Datum  
 
10 okt. 2022 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Cor Thijssen 
Joris Jans 
  
 
Leden: 
Cees Kroef 
Chris Heesemans 
Christ Tielemans 
Elly van der Koelen 
Eric Botden 
Gaby Gayet 
Jan Cornelissen  
Lies Peters 
 

Afwezigen: 
 
Wiljan Laarakkers  
Peter Honig 
 
Gasten: 
Harry Laurent 
Jan Mulder 

Locatie 
 
De Elsenhof 
 

Voorzitter 
 
Cor Thijssen 

Reden voor vergadering 
 
Algemene ledenvergadering 
 

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 

• Cor opent de vergadering.  
 

2 Gasten 
Jan legt uit dat het verkeersprobleem al jaren speelt. Harry verteld over het gesprek met de 
wethouder en de verkeersdeskundige. Harry is projectontwikkelaar. Jan geeft aan dat de 
gemeente niets wil doen omdat de politie niet kan handhaven. Wethouder had aangegeven dat 
verkeersremmende maatregelen agressie kunnen opleveren.  
Harry geeft aan dat erkenning er is vraagt wat we nu gaan doen. Joris geeft aan dat op de 
KernenCV de Grotestraat als belangrijk punt van de bouwgroep van Sambeek.  
Jan geeft aan dat een aanvraag is geweest om snelheidscontroleapparaat te verplaatsten. 
Christ doet een voorstel om werkgroep te vormen. Harry wil graag taak op zich nemen en 
binnen zijn netwerk een deskundige te vinden. Jan stelt voor dat om de snelheidspaal te 
verplaatsen ter hoogte van woning van Harry. Harry vraagt of de scholen betrokken zijn met het 
vraagstuk. Joris stuurt de link naar de kernen cv.    

 
3 Notulen vorige vergadering  

• Besproken en kan definitief gemaakt worden. 

• Actielijst is doorgenomen:  
 

4 

 

Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• kernendemocratie@landvancuijk.nl : woensdag 31 augustus 2022 14:11: Beschikking 

subsidie ontwikkeling kernendemocratie   

• info@mail.knhm.nl: donderdag 1 september 2022 15:43: Doe mee met KERN MET PIT!  

• secretaris@liberaal-lvc.nl: donderdag 1 september 2022 21:44: Brief Liberaal LvC aan de 

dorps- of wijkraad binnen het Land van Cuijk  

• lindacusters@sociom.nl: donderdag 1 september 2022 23:16: Kennismaking en 

SamenSoepen  
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• willem.engbers@landvancuijk.nl: maandag 5 september 2022 14:37: Veiligheidsplan 

gemeente Land van Cuijk  

• corwilmathijssen@hotmail.com: vrijdag 9 september 2022 09:44: FW: Verkeerstelling 

Torenstraat Sambeek   

• info@wijzijnzet.nl: dinsdag 13 september 2022 15:31: K2Prijs | Inschrijven tot 19 september 

(delen is fijn) 🌞  

• nieuwsbrief@wijzijnzet.nl: woensdag 14 september 2022 14:58: Zet nieuws september 

2022  

• willem.engbers@landvancuijk.nl: vrijdag 23 september 2022 13:35: Uitnodiging 

themabijeenkomst wijk- en dorpsraden op 17 oktober 2022  

• wiu@landvancuijk.nl: dinsdag 27 september 2022 10:49: Nieuwe datum WIU bijeenkomst 

voor Dorps- en wijkraden  

• communicatie@maasheggenunesco.com: donderdag 29 september 2022 10:00: Nieuws 

over Maasheggen UNESCO  - september 2022  

• scribabv@hetnet.nl: zaterdag 1 oktober 2022 10:00: RE: Vragenlijst ten behoeve van nieuw 

erfgoed beleid 

5 Werkgroepen 
 
Werkgroep Groen: 

• Christ project groene daken: 1ste project is afgerond en 1 nieuwe aanmelding voor 
volgend project. Voor een volgend project zijn 3 aanmeldingen nodig.  

• Christ: het onderhoud bij school wordt binnenkort geëvalueerd.  
 
Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied: 

• Wonen 

• Cor geeft aan dat Jan en/of Elly kunnen vertellen over de behoefte enquête 
woningbouwontwikkeling. Elly: de senioren vereniging- (samen met wonen en 
welzijn) wil een enquête huis en huis te verspreiden, vragen over verhuizen, 
koop/huur, vragen voor ouderen en jongeren. Een stuk wordt in RdT verspreid. Wat 
kan ik doen voor hulpbehoevende.   

• MFA:  Update; Dumafa subsidie regeling, aanvraag moest voor 3 oktober 2022 ingediend 
worden. De aanvraag is overschreven, mogelijk kan dat aanvraag ingeloot wordt.   

 
Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 

• willem.engbers@landvancuijk.nl: maandag 5 september 2022 14:37: Veiligheidsplan 
gemeente Land van Cuijk. De raadsavond is op 13 oktober. Er zijn 8 mensen uitgenodigd 
om deel te nemen aan de discussie. De andere dorpsraadsleden die belangstelling hadden 
voor dit thema  mochten, indien gewenst, komen luisteren op de publieke tribune.    

• corwilmathijssen@hotmail.com: vrijdag 9 september 2022 09:44: FW: Verkeerstelling 
Torenstraat Sambeek. Meting is uitgevoerd in opdracht van Pascal.    

• wiu@landvancuijk.nl: dinsdag 27 september 2022 10:49: Nieuwe datum WIU bijeenkomst 
voor Dorps- en wijkraden. Bijeenkomsten over WIU op 10 en 17 oktober: Gaby gaat kijken 
of zij er eventueel samen met Elly en of Cor naar toe gaat.. 

Werkgroep Kermis: 

• Chris is positief over de mooie kermis/dorpsfeest. Goed voor alle betrokkenen, goede 
reacties en paar opbouwende opmerkingen ontvangen. Behoefte voor iets voor de kleinere 
kinderen. De wielerronde zat erg goed in elkaar en waren ook bij de evaluatie. De intentie 
om volgend jaar weer te organiseren is uitgesproken. Volgend jaar valt kermis samen met 
F1 in Zandvoort. Ook financieel goed gedraaid. Wellicht volgend jaar iets anders/beter 
communiceren met dorpsraad. Cor geeft aan dat overschot gereserveerd wordt voor 
volgend jaar.  
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• Lies vraagt Chris wat beste tijd is voor nieuwe inwonersdag, Lies heeft het gevoel dat het 
wat later op de middag gepland kan worden. Chris geeft aan dat hij dat nu nog niet kan 
zeggen en e.e.a. van het programma van volgend jaar  is afhankelijk.  
 

Werkgroep Duurzaamheid:  

• Peter: vorige week bijeenkomst geweest en aanmeldingen worden deze week definitief 
gemaakt.  
 

Werkgroep Communicatie:  

• info@mail.knhm.nl: donderdag 1 september 2022 15:43: Doe mee met KERN MET PIT! . 
Folder: is naar Daan Jacobs en Jeanette gegaan. Actie Joris: Jeanette vragen voor delen in 
RdT en/of Facebook.  

• kernendemocratie@landvancuijk.nl: woensdag 31 augustus 2022 14:11: Beschikking subsi-
die ontwikkeling kernendemocratie. Cor heeft de 2500 euro aangevraagd en doet oproep 
voor ideeën om de subsidie in te vullen.   

• secretaris@liberaal-lvc.nl: donderdag 1 september 2022 21:44: Brief Liberaal LvC aan de 
dorps- of wijkraad binnen het Land van Cuijk. Actie Joris: terugkoppelen en aangeven dat 
de vergaderingen opbaar zijn. 

• lindacusters@sociom.nl: donderdag 1 september 2022 23:16: Kennismaking en Samen-
Soepen. 90 euro extra voor 750 flyers. Goed geslaagd. Koffie en thee is door de dorpsraad 
beschikbaar gesteld.  

• scribabv@hetnet.nl: zaterdag 1 oktober 2022 10:00: RE: Vragenlijst ten behoeve van nieuw 
erfgoed beleid.  

• Onderwerpen voor RdT: enquete  . 
 

6 WVNTTK  

• arno.vanharen@landvancuijk.nl: donderdag 30 juni 2022 13:01: Kleinschalige subsidies: 
Actie Joris: vragen voor vermelden in RdT  

• Hei-sessie wordt op 14 November in Huys op de hei Evaluatie gehouden: We gaan 
iedereen oproepen om volgende keer te komen om de evaluatie te doen. Joris stuurt de 
uitnodiging. Begin 19:30 tot 22:30.   

• SamSam: 300 euro jaarlijkse ondersteuning wordt goedgekeurd.   

• Joris geeft aan dat een RVS bordje in het park is verbogen. Actie Jan; mogelijkheden voor 
reparatie bekijken. 
 

7 Rondvraag  

• Jan geeft aan dat hij bij de voorzitter van RdT heeft doorgegeven met zijn werkzaamheden 
penningsmeester  te stoppen. 

• Cees geeft aan per 31 december 2022 te stoppen met de dorpsraad.  
 

8 Sluiting 
 

Datum  
 
14 Nov. 2022 

Duur 
 
19:30 - 22:30 

Locatie 
 
't Huys op de Hei 

Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


