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Datum  
 
12 dec. 2022 

 Duur 
 
20:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers  
Cor Thijssen 
Joris Jans 
  
Leden: 
Christ Tielemans 
Elly van der Koelen 
Eric Botden 
Gaby Gayet 
Jan Cornelissen  
Jeanette Verstraaten 
Lies Peters 
Peter Honig 
 

Afwezigen: 
Chris Heesemans 
 
Gasten: 
Tiny Strik 

Locatie 
 
De Elsenhof 
 

Voorzitter 
 
Wiljan 

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 
Tiny Strik is gebied makelaar.  

 

3 Notulen vorige vergadering  

• Wiljan geeft aan dat een foutje in de notulen van vergadering van oktober staat. De aan-
passing is doorgevoerd en kan definitief gemaakt worden. 

• Actielijst is niet doorgenomen.  

• Hei sessie: 

• Christ, Gaby, Jeanette en Joris hebben de Hei sessie uitgewerkt en Christ heeft 
een document gemaakt dat tijdens de vergadering doorgenomen wordt:  

• Waarom zitten we in de dorpsraad; wat is de rol van de RD, 2 sessies op weg naar 
een nieuwe werkwijze.     

• Doel: leefbaarheid behouden en bevorderen. Legitiem en collectief belang. Bij 
leefbaarheid gaat het in grote lijn om zaken als: Woningvoorraad, Fysieke 
omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang en Overlast en onveiligheid. Zie ook 
www.leefbaarometer.nl  Wat leeft bij verenigingen en inwoners. Dorpsraad 
Sambeek blijft een stichting en zoekt middelen om meer mandaat te krijgen.    

• Kernencv is vertrekpunt. Vergaderstructuur 6 x per jaar openbaar.     

• Lidmaatschap van de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant. Het 
lidmaatschap kost € 40,-/jaar. Hoewel Cor niet direct voordelen ziet wordt besloten 
om lid te worden. Na een jaar lidmaatschap wordt de meerwaarde bekeken. Actie 
Christ: Dorpsraad aanmelden bij de vereniging. 

• Communicatie: duidelijker verwachtingen afstemmen. Veel dingen gaat goed: staat 
in een jaarverslag; afstemmen met Jeanette: aanvullen en op website zetten.  

http://www.leefbaarometer.nl/
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• De nieuwe structuur is meer project gericht en vergadering structuur zal wijzigen: 
elke 2 maanden een openbare vergadering. Actie Joris: schema maken van 
openbare vergadering en naar Jeannette sturen. 

• Het voorstel, dat door Christ wordt gepresenteerd, wordt positief ontvangen en 
wordt verder uitgewerkt. Actie Christ: verder uitwerken en tijdens volgende 
vergadering bespreken. 

• Om sneller te kunnen reageren zullen alle ingekomen stukken direct worden 
doorgestuurd. Joris stelt voor om een 2de mailbox aan te maken maar de voorkeur 
gaat uit om naar de gebruikelijke privé mail te sturen. Actie Joris: in Outlook regels 
instellen zodat alles direct doorgestuurd wordt. 

 

4 

 

Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• info@mail.knhm.nl : dinsdag 4 oktober 2022: Herinnering: Doe mee met Kern met Pit en 
ontvang 1.000 euro!  

• willem.engbers@landvancuijk.nl: dinsdag 11 oktober 2022: Themabijeenkomst 17 oktober: 
herinnering  

• madeliefdebuck@gmail.com: woensdag 12 oktober 2022: brainstormsessie over 
informatievoorziening van gemeente Land van Cuijk  

• nieuwsbrief@wijzijnzet.nl: vrijdag 14 oktober 2022: Zet nieuws oktober 2022  

• dorpsraad_sambeek@hotmail.com: zondag 16 oktober 2022: Re: Notulen ???  

• pers@landvancuijk.nl: donderdag 20 oktober 2022: financiële tips en maatregelen 
energiecrisis  

• scribabv@hetnet.nl: zaterdag 22 oktober 2022: RE: Herinnering vragenlijst erfgoedparels  

• communicatie.OBR@rabobank.nl: maandag 24 oktober 2022: Rabobank lanceert de 
Energiecoöperatiedesk  

• ivndemaasvallei@outlook.com: dinsdag 25 oktober 2022: PlanBoom  

• communicatie@maasheggenunesco.com: maandag 31 oktober 2022: Nieuws over 
Maasheggen UNESCO  - oktober 2022  

• afval@landvancuijk.nl: dinsdag 1 november 2022: Uitnodiging zwerfafvalbijeenkomst 26 
november  

• pascal@uyen.nl: Friday, November 4, 2022: Update plan grotestraat 18 i.c.m. het 
Urlingveldje. [P100027_I36836678]  

• wiu@landvancuijk.nl: dinsdag 15 november 2022: WIU uitvraag wensen en knelpunten 
2023 Wijk- en dorpsraden  

• dorpsraad_sambeek@hotmail.com: donderdag 17 november 2022: Kernen CV  

• nieuwsbrief@wijzijnzet.nl: donderdag 17 november 2022: Zet nieuws november 2022  

• scribabv@hetnet.nl: vrijdag 18 november 2022: dialectnaam op plaatsnaamborden  

• afval@landvancuijk.nl: dinsdag 22 november 2022: Afvalkalender 2023  

• kernendemocratie@landvancuijk.nl: donderdag 24 november 2022: Handboek 
Kernendemocratie gemeente Land van Cuijk  

• kernendemocratie@landvancuijk.nl : maandag 28 november 2022: 
Samenwerkingsafspraken WDR-en 2022-2023  

• Douwe.Stoer@landvancuijk.nl:  dinsdag 6 december 2022 17:20: FW: Kermis in gemeente 
Land van Cuijk 2023 (en verder) 

 

5 Werkgroepen 
 
Werkgroep Groen: 

• Geen nieuws 
 
Werkgroep Openbare voorzieningen, wonen en buitengebied: 

• Wonen 
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• Pascal Uijen heeft aangegeven de dorpsraad een update te geven over 
bouwplannen in Sambeek. Actie Cor: Pascal uitnodigen voor volgende 
vergadering.  

• MFA:  vergunning in principe rond en subsidie gedeeltelijk toegezegd. Bekendmaking voor 
flyers uitnodiging op zondagmiddag 8 januari met kerststal.    

 
Werkgroep Verkeer / Werk in Uitvoering: 

• Status project Grotestraat. Gaby heeft overleg gehad met Harry Laurant en Jan Mulder. 
Harry zal een verkeersdeskundige in zijn netwerk benaderen. Gaby zal de laatste status 
opvragen. De projectgroep heeft een gesprek met de gemeente gehad en das was niet 
naar tevredenheid van de projectgroep. De projectgroep wil een stappenplan maken. 

• Cor geeft aan dat EUR 2500,00 beschikbaar en wil het graag gebruiken voor een 
verkeersdeskundig advies rapport of een smiley verkeersbord. Tiny verteld over ervaring in 
Beugen en Oeffelt: een bord kost ongeveer 5000 Euro en stelt voor om contact opnemen 
met die dorpsraden en Veilig Verkeer Nederland: participatie. https://vvn.nl/buurt-in-actie-
voor-veilig-verkeer  

• Elly geeft aan dat het niet duidelijk wat de toegestane snelheid is. Andere vinden dat 
verkeersregels en borden duidelijk zijn en weggebruikers geacht zijn om de toegestane 
snelheid te weten. 

• Peter vraagt naar de dorpsentree: Wiljan geeft aan het gestopt is en gemeente geen 
verdere actie doet.  

• WIU: het invullen van de WIU lijst en terugkoppeling gaf afgelopen 5 jaar weinig 
voldoening. Tiny geeft aan dat de gebiedswethouder iets betekenen. Tiny geeft aan 
eventueel ook wethouder van verkeer David Solez mogelijk iets kan betekenen. Tiny stel 
voor om de WIU invullen zodat de standaard werkwijze van gemeente gevolgd wordt.  

• Peter wil een voorzet voor de WIU lijst doen: Actie Peter: samen met Joris oppakken.  

• Elly vraagt aan Tiny of het zinnig is om de lijst om eerst aan Tiny voor te leggen zodat voor 
de juiste woorden gebruikt wordt. Tiny geeft aan dat hij dat wel wil doen en verwacht dat de 
Dorpsraad capabel is om het zelf te doen.   

 

Werkgroep Kermis: 

• Douwe.Stoer@landvancuijk.nl: dinsdag 6 december 2022 17:20: FW: Kermis in gemeente 

Land van Cuijk 2023 (en verder). Joris geeft aan dat de gemeente Land van Cuijk bezig is 

met gelijktrekken van het kermis beleid maar dat de dorpen in 2023 een soortgelijke kermis 

kunnen houden als in 2022. 

 
Werkgroep Duurzaamheid:  

• Update zonnepanelenproject Peter de coöperatie heeft 14 leden. Donderdag 15 december 
is de eerste ledenvergadering. De leverancier is gekozen en in maart/april 2023 wordt is de 
installatie gepland. 

• Laadpalen in Sambeek: Cor legt uit eerder dit jaar bericht is gekomen over nieuwe laadplan 
bij de Hosteij. De Dorpsraad is gevraagd om mee te denken over laadpalen in Sambeek. 
Vlak na de vraag werd bekend waar een laadpaal zou komen, hierna verwarring over de 
plaatsing. 

• Volgens Peter is het beleid: als binnen 200 meter geen laadpaal beschikbaar is zou een 
paal geplaatst moeten worden.  

 
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.  

https://vvn.nl/buurt-in-actie-voor-veilig-verkeer
https://vvn.nl/buurt-in-actie-voor-veilig-verkeer
mailto:Douwe.Stoer@landvancuijk.nl
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• 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.   

• Wiljan stopt na 5 jaar als voorzitter van de dorpsraad. Het MFA heeft nu nog meer nodig, 
Wiljan blijft wel lid van de dorpsraad zodat MFA en Dorpsraad nauw betrokken zijn. Een 
opvolger wordt gezocht. Tot die tijd komt een roulerend voorzitter. Op de eerste komende 
vergadering zal door Christ worden voorgezeten. Eric en Jan geven de vergadering niet 
voor te willen zitten. 

• Jaarverslag: stukken moeten zoals vorige jaren voor 31 januari bij Lies worden 
aangeleverd. Joris geeft aan dat in jaarverslag belangrijk is de juiste verwachting over te 
brengen. 
 

6 WVNTTK  

• Jan geeft aan dat vrouw gevallen is bij de trap van het Catharina park. Tiny geeft aan  dat 
het met Hans Rutten en/of Theo van de Burg van vastgoed besproken kan worden: Actie 
Cor: bespreken en als niet lukt dan via Tiny Strik.    

• Joris geeft aan dat een verbogen RVS bordje in het park weer netjes recht is en dankt Jan. 
 

7 Rondvraag  

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

• TIny geeft aan: interessant om te horen wat er leeft en biedt aan om nog een keer te 
komen.  

• Christ: Samen Tuin in Boxmeer: kan ook interessant zijn voor sambekenaren. Verder nog 
geen actie.  

• Elly: vraag voor TIny: lijst van WIU: voorbeelden voor invulling "out of box" wat is dit: Tiny: 
iets wat openbare voorzieningen te maken heeft. Voorbeeld haag bij de containers.   

• Lies: ideeën voor WIU: paadje mij Cees Kroef. Schade na oogst seizoen. Vaker of op juiste 
momenten veegwagen (bv net na de metworst). Chris heeft een idee voor "ommetje" in 
Sambeek.  

• Wiljan: Stikstof wordt een groot probleem en kan niet opgelost worden. Hierdoor zijn 
structurele wijzigingen nodig. Anders kan niet gebouwd worden. Toekomst wordt lastig voor 
bouwen en verwacht gevolgen voor volgende generatie. 

• Cor en Joris bedanken Wiljan voor het voorzitterschap. 

• Cor en Wiljan delen kerstcadeaus uit en bedanken de aanwezigen. 
 

8 Sluiting 
 

Datum  
 
13 feb. 2023 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
De Elsenhof 

Voorzitter 
 
Nader te bepalen 


