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Datum  
 
12 sep. 2022 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Cor Thijssen  
 
Leden: 
Elly van der Koelen 
Eric Botden 
Gaby Gayet 
Jan Cornelissen  
 

Afwezigen: 
Chris Heesemans 
Christ Tielemans 
Jeanette Verstraaten  
Joris Jans 
Cees Kroef 
Peter Honig 
Lies Peters 
 
Gasten: 
Geen 

Locatie 
 
De Elsenhof 
 

Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 

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 

• Wiljan opent de vergadering.  
 

2 Gasten 
 

3 Notulen vorige vergadering  

• Besproken en kan definitief gemaakt worden. 

• Actielijst is doorgenomen:  

• Betreft Dorpsentrees is nog steeds geen bericht. Aktie CT Willem Engberts 
inlichten. 

• Evaluatie Dorpsraad. Heidag 10 oktober. Aktie Joris: Iedereen opnieuw uitnodigen. 
Verzoek dat iedereen komt. Ook Michel en Luc.  
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Mededelingen, in- en uitgaande stukken 
• josderks28@gmail.com: dinsdag 5 juli 2022 10:00: Re: Honden speeltuin 

• MarshaLaijan@sociom.nl: woensdag 6 juli 2022 12:27: Activiteitenbudget: voor extra 

activiteiten waar een kwetsbare doelgroep bij betrokken is 

• christ.tielemans@utweb.nl: woensdag 6 juli 2022 21:19: Enquête plan Uyen 

• omgevingswet@mlvc.nl: woensdag 6 juli 2022 21:28: notulen bijeenkomst 22 juni 

• corthijssen1950@gmail.com: zondag 10 juli 2022 21:17: FW: Afbeelding van Cor 

• willem.engbers@landvancuijk.nl: maandag 11 juli 2022 15:06: gemeentelijke 

onderscheidingen 

• willem.engbers@landvancuijk.nl: maandag 11 juli 2022 15:30: bericht aan wijk- en 

dorpsraden over organiseren energiecafé 

• Maria.Thijssen@landvancuijk.nl: dinsdag 12 juli 2022 16:22: Bouwteamleden bedankt 

• wiljanlaarakkers@gmail.com: dinsdag 12 juli 2022 22:14: FW: correspondentie met 

bewonders van de catharinahof [P100032_I34285640] 

• kernendemocratie@landvancuijk.nl: woensdag 13 juli 2022 09:09: Presentatie 

ateliersessies 

• LJA.Klomp@ggzoostbrabant.nl: donderdag 14 juli 2022 09:11: beëindiging Dorpsraad rol. 
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• info@wijzijnzet.nl: donderdag 14 juli 2022 13:44: Zet Zomerproeverij | Inspiratie in zomers 

sferen 

• nieuwsbrief@mail.oranjefonds.nl: donderdag 14 juli 2022 14:05: Hulp nodig bij het indienen 

van een aanvraag bij het Oranje Fonds? 

• willem.engbers@landvancuijk.nl: donderdag 14 juli 2022 20:27: uitnodiging inbreng 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) gemeente Land van Cuijk 

• wiljanlaarakkers@gmail.com: zondag 17 juli 2022 17:24: Fwd: Bezig met e-mailen 2022-R-

109a Kaderbrief 2023 Land van Cuijk.pdf 

• social@maasheggenunesco.com: maandag 18 juli 2022 17:21: Uitnodiging: denk mee over 

UNESCO Maasheggen 2.0 

• Marketing@laarakkers.nl: dinsdag 19 juli 2022 11:00: PERSBERICHT: Laarakkers Groep 

verlaagt CO2-footprint met Volvo Electric 

• peter.claassen@landvancuijk.nl: woensdag 20 juli 2022 09:32 Bekendmaking 

ontwerpbestemmingsplan 

• p.rongen@outlook.com: woensdag 20 juli 2022 20:51: RE: brief 

• noreply@overheid.nl: donderdag 21 juli 2022 06:06: Berichten over uw buurt - 5836aw,10 

• ellyvdkoelen@outlook.com: zondag 24 juli 2022 12:57: FW: gesprek verkeersveiligheid 

• omgevingswet@mlvc.nl: woensdag 27 juli 2022 22:44: informatieavond 14 september 

• willem.engbers@landvancuijk.nl: dinsdag 2 augustus 2022 12:02: contacten, ervaringen en 

vakantie 

• christ.tielemans@utweb.nl: dinsdag 2 augustus 2022 19:05: FW: Bijeenkomst Dorspraad 

Sambeek 

• Govert.Teunissen@landvancuijk.nl: maandag 8 augustus 2022 13:32: Kermis Sambeek 

2022 (Z2022-00001673) 

• haiko.vanerp@landvancuijk.nl: donderdag 11 augustus 2022 14:40: RE: Kermis Sambeek 

2022 (Z2022-00001673) 

• wiljanlaarakkers@gmail.com: dinsdag 16 augustus 2022 15:51: Fwd: Uw melding 12244 is 

afgehandeld 

• udo.vanderzanden@landvancuijk.nl: woensdag 17 augustus 2022 09:53: Torenpad 

• janske.dehaan@landvancuijk.nl: dinsdag 23 augustus 2022 15:17: Inzet beveiliging 

Dorpsfeest / kermis Sambeek 26 t/m 29 augustus 

• communicatie@maasheggenunesco.com: woensdag 24 augustus 2022 10:18: Nieuws over 

Maasheggen UNESCO  - augustus 2022 

• wiu@landvancuijk.nl: donderdag 25 augustus 2022 15:29 

• Aan: WIU <wiu@landvancuijk.nl: Uitnodiging bijeenkomst Werk in Uitvoering (WIU) 

• NieuweInwonersdag.Sambeek@hotmail.com: vrijdag 26 augustus 2022 10:41: 

Bevestigingsmail naar verenigingen verzonden: Presentatie van uw organisatie tijdens de 

zesde feestelijke Nieuwe Inwonersdag Sambeek op zondag 28 augustus 2022 

• NieuweInwonersdag.Sambeek@hotmail.com: vrijdag 26 augustus 2022 10:31: Presentatie 

van uw organisatie tijdens de zesde feestelijke Nieuwe Inwonersdag Sambeek op zondag 

28 augustus 2022 

• Loes.Jansen@landvancuijk.nl: vrijdag 26 augustus 2022 10:59: Uitreiking Kernen CV's - 

Save the date! 

 

5 Werkgroepen 
 
Werkgroep Groen: 

• 14-9 gaat Eric B naar informatieavond Milieuclub LvC 
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• 15-9 gaat Eric B naar informatiemiddag Unesco/Maasheggen. 

• Beukeboom bij doopkapel MFA ziet er al enkele jaren in top slecht uit. Met 
wortelverlaging uitgevoerd in voorjaar hebben we 2 x 1000 l water extra gegeven en 
regenpijp afgekoppeld voor extra water. 

• Bankje bij kerkhof was aan vernieuwing toe. Gerealiseerd. 
 
Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied: 

• Kerk ombouw naar MFA (Multi Functionele Accommodatie); Er is een gat ontstaan van 
300.000 euro.  

• Er komen 2 oplaadpunten aan de Hosteij 

• Christ ontstemd over enquête Catharinaklooster. Clubje die actie ondernomen hebben 
schrijven dat ze geschrokken zijn van reacties, zich onheus bejegend voelen en niet tegen 
de bouw zijn. Advies is nu ieder op eigen titel eventueel bezwaren indienen. 

• Pieter Laarakkers en Noel Jilessen gaan op eigen initiatief verder met hun bezwaren. 

• Peter en Maya ontstemd over de houding van dorpsraad. Bieden excuses aan voor het 
weglopen uit vergadering. 

• Sambeeks Heem geattendeerd dat de naam Torenpad langs de Elzenhof NIET klopt. Is 
Vrijthof. Wiljan contact gehad met gemeente en dit wordt opgelost. 

• Sambeeks Heem heeft gevraagd om put die gevonden is op perceel van Vervoort op hoek 
Grotestraat/Maasstraat te herplaatsen in de buurt van nieuwe MFA. Stuurgroep MFA is 
positief hierover maar kan pas bij de uiteindelijke realisatie van MFA een plekje geven. 

 
Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 

• Snelheid verkeer Grotestraat Sambeek/ maatregelen: Elly en Gaby samen in overleg met 
Jan Mulder en Harry Laurant met Wethouder en gebiedsmakelaar. 

• Uiteindelijk resultaat alleen regulier onderhoud 

• Snelheidsmeter wordt verplaatst ten hoogte van de Lindeboom/huis Laurant 

• Dorpsraad kan niet op persoonlijke titel voor individueel belang opkomen 

• Verkeerstelling Torenstraat. Drukte en snelheden valt heel erg mee. Gegevens zijn 
voor Dorpsraad openbaar als met verkeersclubje van Torenstraat deze doorgenomen 
is. Pascal Uyen neemt hierin de leiding. 

Werkgroep Kermis: 

• Chris en Michel zijn afwezig. Maar wat de geluiden betreft heel positieve reacties over de 
nieuwe vorm en opzet.   

• Nieuwe inwonersdag zeer geslaagd. Alleen de aantal aanmeldingen is eigenlijk te laag 
gezien de aantal aangeschrevenen. 
 

Werkgroep Duurzaamheid:  

• Er lijkt geen behoefte te zijn om een "ënergiecafe" te organiseren 
 
Werkgroep Communicatie:  

• In oude gemeente Sint Anthonis is Samen Soepen een succes. Wilma Thijssen wil dit ook 
graag organiseren. Buurtfonds (Postcodeloterij) geeft geen subsidies voor catering. Toeval 
wil dat Sociom ook Samen Soepen wil in de dorpen van gemeente LvC. Deal is gemaakt 
en Elly en Cees met Wilma nemen hierin het voortouw. Dorpsraad neemt koffie/thee voor 
hun rekening en de flyerkosten.  

• KernenCV. 3 personen die zich opgegeven hebben en Joris gaan hier naar toe. 

• Flyer Kern met Pit naar Jeanette voor plaatsing in RdT 
 

6 WVNTTK  

• Luc en Michel gaan stoppen. Vooral door de aantijgingen naar personen is de motivatie om 
langer lid van de Dorpsraad te zijn weg. 
 



 

  Pagina 4 van 4 

 

7 Rondvraag  

• Bankje op Vochtplein is gevaarlijk aan straatzijde. Het is nog niet duidelijk wat de SV 
verwacht.  

• 10 oktober geen Dorpsraadvergadering in Elsenhof. Cees heeft nog geen uitnodiging 
ontvangen.  
  

8 Sluiting 
 

Datum  
 
14 Nov. 2022 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
De Elsenhof 

Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


