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Verslag van de openbare Dorpsraad jaarvergadering . 

Datum: woensdag 21 maart 2018. 

Locatie: ’t Haeren te Grubbenvorst. 

Aanvang: 20.00 uur. 

 

Presentielijst:     Leden: 

Voorzitter,  Ruud Meijers.  Carla Smits. 

Secretaris,  Jeanne Gielen   

Penningmeester Wilbert Kusters 

 

Aanwezige gasten: 

Kees Cligge, Sraar Voesten, Piet Seegers, Chris Bartels, Pim de Bekker,  

Andre Vollenhoven. 

 

Afgemeld  

Thijs van de Graef, John Jenniskens, Ger Vermeulen. 

 

 
AGENDA. 
 
1.   Opening. 
2.   Mededelingen. 
3.   Verslag van de dorpsraad vergadering van 15 november 2017 
4.   In en uitgaande stukken. 
5.   Jaarverslag 2017.  
      Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018. 
      a. Verslag kascontrolecommissie. 
      b. Verzoek om het bestuur en penningmeester van de Dorpsraad, 
           te dechargeren voor haar gevoerde beleid in 2017. 
6.   RMS/ de bio-gasvergisting installatie, ontwikkeling in het klavertje 11 gebied. 
7.   Herplant bomen Venloseweg. 
8.   Ideeën voor de kermis 2018. 
9.   800 jr. Horst aan de Maas. 
10.   Prioriteitsgelden 2018. 
11. Wat verder ter tafel komt. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
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1.   Opening. 
De voorzitter Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 
2.   Mededelingen. 
Agenda punt 6 zal naar voren worden geschoven. 
De dorpsraad heeft voor al het werk dat ze hebben verricht aan het accommodatieplan, vlaai 
ontvangen van de gemeente. 
Iedereen die aanwezig mag ’n stuk vlaai pakken. 
Er zijn vandaag weinig bezoekers, maar dit komt door, vandaag is verkiezingsdag. 
 
6.   RMS/ de bio-gasvergisting installatie, ontwikkeling in het klavertje 11 gebied. 
Andre Vollenberg is aanwezig om uitleg te geven over de biogasverwerkingsinstallatie. 
Er komt op de Horsterweg richting Horst, 30 hectare grond vrij voor wegen, tank, loodsen, 
Bassins. Dat is veel. 
De bio vergisting dient om gas uit mest te halen. 
De mest wordt verwarmt tot 37 C en van 1 ton mest krijg je 15 kub methaan gas. 
Hier komt ook veel energie vrij. Dit noemen ze mono vergisting. 
 
Tegenwoordig kan bijna alles verwerkt (verbrandt) worden om er energie van te produceren, 
om het samen met de mest te verwerken.  
Wat dan overblijft is een reststof, wat meestal verkocht wordt aan het buitenland. 
bijv. 1 ton mais en 1 ton mest wordt gemengd en dit wordt vergist, daar komt dan 
methaangas uit. Dit moet dan weer ontzwaveld worden. De lucht hiervan is giftig. 
Ze willen door RMS het methaangas gebruiken om er aardgas van te maken. 
 
Bij RMS kun je de energie uitrekenen door bijv. 
1 ton mest wordt aan energie ong. 15 liter diesel  
1 ton glycerine, wordt aan energie, als je dat in een auto zou tanken, zou je er mee tot in 
Spanje kunnen rijden.   
Per jaar wordt er 600.000 ton mest aangevoerd. 
100.000 ton korrel, dit is een restmateriaal, moet ook weer afgevoerd worden. 
Dit zijn 140 vrachtwagens per dag!! 
 
Er zijn gevaren voor de omgeving door het methaangas. 
De brandweer vindt het zeer nadrukkelijk nodig om de aanwonenden in het calamiteiten plan 
te betrekken. Er dient binnen 540 m. rondom de installatie, alles te betrekken binnen het 
calamiteiten plan. 
 
De natuurbescherming vergunning moet nog komen. 
Welke vergunningen zijn er afgegeven en welke moeten er nog meer komen? 
De leefomgeving vergunning kun er op nakijken en misschien kan de Dorpsraad 
Grubbenvorst samen met de Dorpsraad Horst in gesprek hierover gaan. 
 
De installatie die daar gebouwd wordt is de goedkoopste vorm van bio vergasinstallatie. 
De inniatiefnemer is een Duitse firma. Het is vergund door de provincie en gemeente. 
Er is weinig bekendheid aan gegeven. Bijna niemand was van de plannen op de hoogte. 
 
Andre Vollenberg wordt hartelijk bedankt voor de uitleg over de biovergasinstallatie. 
Indien er nieuws is horen wij dat graag. 
 
3.   Verslag van de dorpsraad vergadering van 15 november 2017. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag. 
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4.   In en uitgaande stukken. 
Hier zijn geen bijzonderheden te vermelden. 
De secretaris zal een brief sturen naar de gemeente over het in slechte staat (helemaal 
vervaagd) zebrapad in ons dorp. nabij de supermarkt J.Linders. 
 
5.   Jaarverslag 2017.  
Het sociale jaarverslag 2017 wordt nagelezen en goed bevonden door de vergadering. 
De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag. 
 
Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018. 
      a. Verslag kascontrolecommissie. 
      b. Verzoek om het bestuur en penningmeester van de Dorpsraad, 
           te dechargeren voor haar gevoerde beleid in 2017. 
De kascontrolecommissie heeft een kort verslagje gemaakt voor de archieven 
Wilbert Kusters heeft het vorig jaar de financiën overgenomen van Pim de Bekker. 
Hij is er mee gestopt. 
Hij heeft geoordeeld dat de kasvoering correct is geweest en hij heeft het boekjaar 2017 
afgesloten. 
Wij de kascontrolecommissie hebben de kas op 7 maart 2018 ingekeken en stellen voor 
onze voormalige penningmeester P.de Bekker  en onze huidige penningmeester  te 
decharge te verlenen, vandaag op de jaarvergadering dd. 21-3-‘18 
Graag willen wij nog Pim de Bekker en Wilbert Kusters bedanken voor hun werkzaamheden.  
 
7.   Herplant bomen Venloseweg. 
Ruud Meijers en Jeanne Gielen zijn onlangs bij de gemeente geweest en een gesprek gehad 
met de ambtenaar Bas v.d. Lisdonk over de herplant. 
De  € 10.000,00 wordt aanbesteed voor de herplant op de Venloseweg. Dit is een besluit wat 
op de vorige dorpsraadsvergadering is uitgesproken door de vergadering. 
De gemeente wil hier graag een feestelijk tintje aangeven. Hoe is nog niet bekend. 
 
Chris Bartels heeft een gesprek gehad met Staatsbosbeheer. 
Ze hebben gevraagd om op de hoogte gehouden willen worden. 
Hoe ga je planten? 
Je moet 5 meter van de dijk blijven. Dit is wel veel. 
Swen Dom van het Waterschap weet dat er een contract is met het Waterschap en de 
Ploegham. Hier zijn voorschriften aan verbonden. 
Er zijn beperkingen v.w.b. de herplant, dat is een behoorlijk gebied. 
En we moeten goed oppassen dat er niet nog meer bomen gekapt gaan worden. 
Het is voor de dorpsraad belangrijk dat we de  € 10.000,00 goed besteden. 
Chris Bartels wordt hartelijk bedankt voor de toelichting en hij blijft het goed volgen. 
 
Sraar Voesten zegt dat er vroeger een pad was met rododendrons, graag navragen om deze 
terug te planten. 
Volgens Jeanne Gielen is het pad er niet meer. Dit is helemaal begroeid. 
 
8.   Ideeën voor de kermis 2018. 
De Dorpsraad is het vorig jaar begonnen met het nieuw op te zetten van de kermis in ons 
dorp. 
De opening was verricht door de wethouder. 
We hebben de opstelling veranderd en de kinderen konden een tekening maken en bij 
inlevering kregen ze een gratis ritje. 
Er is een kiosk, midden op het Past. Vullinghsplein en wat kunnen we daar mee? 
Misschien iets voor de horeca? 
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9.   800 jr. Horst aan de Maas. 
Hier zijn vanuit het dorp weinig tot geen aanmeldingen geweest. Alleen Kaldenbroeck heeft 
zich aangemeld.  
We hebben al veel evenementen in ons dorp. Een musical zal er niet inzitten. 
Je zou ook een fietstocht kunnen organiseren door 16 kernen en overal laten stempelen. 
Je zou het fietsen kunnen koppelen aan de knopenroute. 
In totaal zijn dit ong. 80 km. 
 
10.   Prioriteitsgelden 2018. 
Gewoen Grubbevors heeft een aanvraag liggen, maar de prioriteitscommssie heeft nog 
graag de jaarcijfers 2017. 
Die zijn er nog niet. Hier wachten ze nog op. 
 
11. Wat verder ter tafel komt. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
12. Rondvraag. 
Sraar Voesten heeft graag inzicht in het accommodatieplan. 
Hij verteld dat er weer nieuwe mensen hiermee bezig zijn, maar kan niet zeggen wie dit is of 
een particulier of een vereniging, dit weet hij niet. 
Ruud Meijers verteld dat dit punt is afgesloten bij de gemeente. 
 
Sraar Voesten vraagt zich af wat er met de straatverlichting is gebeurt op de Kloosterstraat? 
De verlichting is werkelijk heel erg slecht. Klein licht. 
De Dorpsraad zal dit navragen bij de gemeente. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter Ruud Meijers dankt iedereen voor de aandacht en inbreng en sluit de 
vergadering om 22.00 uur. 
 
Iedereen wel thuis. 
 
 
 
 

 

 


