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Verslag van de openbare Dorpsraad Vergadering . 

Datum: woensdag 16 mei  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, John Jenniskens, Marlies Schreurs, Laurens Schreurs,  

Ger Vermeulen, Chris Bartels,  

 

Afgemeld  

Jeanne Gielen 

 

 
AGENDA. 
 
1.   Opening. 
2.   Mededelingen. 
3.   Verslag van de dorpsraad vergadering van 21 maart 2016 
4.   In en uitgaande stukken. 
5.   We schrijven een wedstrijd uit: Een nieuw initiatief van de Dorpsraad, 
      “het beste idee van Grubbenvorst” 
      Wie heeft het beste idee van Grubbenvorst? Schrijf u in op de vergadering 
6.   Kermis 2018, nieuwe ideeën. 
7.   Prioriteitsgelden 2018. 
8.   800 jr. Horst aan de Maas. 
9.  Wat verder ter tafel komt. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
 
 
1.   Opening. 
De voorzitter Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
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2.   Mededelingen. 
Er had zich een nieuw lid aangemeld, maar deze heeft zich ook weer afgemeld. Er wordt 
door Ruud een oproep gedaan voor een nieuw lid.  
Er is een mail binnengekomen van John Jenniskens. Deze mail is aan alle verenigingen en 
stichtingen binnen Grubbenvorst gestuurd,  om te komen nadenken en praten voor de 
problemen van deze verenigingen en stichtingen ondervinden op het gebied  het vinden van 
vrijwilligers, bestuursleden en leden. 
 
RMS/ de bio-gasvergisting installatie, ontwikkeling in het klavertje 11 gebied. 
Naar aanleiding van de uitleg van Andre Vollenberg in de vorige vergadering, is er binnen de 
Dorpsraad een grote zorg ontstaan met betrekking tot project Ruud wil contact opnemen met 
de voorzitter van de Dorpsraad van Horst. Dit om na te gaan hoe zij tegen dit project aan 
kijken. En om te kijken welke actie zij al ondernomen hebben. Volgens de Dorpsraad zullen 
de gevolgen voor de omgeving en Grubbenvorst erg nadelig zijn. Marlies Schreurs vraagt of 
er binnen Nederland al meerdere van dit soort Bio vergistinstallatie staan. Dit is helaas niet 
bekend. John Jenniskens vindt dat de Dorpsraad zich teveel laat leiden door één visie. Zijn 
oproep is dan ook om RMS uitnodigen. Dan kan RMS uitleg te komen geven over de 
plannen die zij hebben. 
Uit de discussie die dan ontstaat blijkt, de regelgeving in Nederland op het gebied van fijnstof 
en eventuele schadelijke gevolgen hiervan, nog achterloopt op ontwikkeling van de dit soort 
projecten. 
 
3.   Verslag van de dorpsraad vergadering van 21 maart 2018. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag. 
 
4.   In en uitgaande stukken. 
Hier zijn geen bijzonderheden te vermelden. 
 
 
5.  Initiatief van Dorpsraad: “Het beste idee van Grubbenvorst” 
Het idee is om een wedstrijd uit te schrijven voor de inwoners van Grubbenvorst om mensen 
te laten meedenken voor verbeteringen van de leefbaarheid.  
De bedoeling is om prioriteitsgeld voor vrij te maken. Om dit mogelijk te maken moeten er 
nog duidelijke spelregels opgesteld worden.  
Ruud hoopt dat er veel ideeën binnen komen en dat vooral van de jongeren uit Grubbenvorst 
ideeën aandragen. 
Ook zal dit duidelijk gecommuniceerd moeten worden, naar de inwoners van Grubbenvorst 
 
6.   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 zijn helaas geen nieuwe ideeën en er wordt besloten dat we op de oude voet verder gaan. 
  
7.   Prioriteitsgelden 2018. 
De 1e aanvraag die ingediend is door OGC voor een bijdrage aan het Zumpelplein tijdens de 
Asperge, is goedgekeurd door Dorpsraad. 
De 2e aanvraag die ingediend is GG wordt ook goedgekeurd door de Dorpsraad. De 
Dorpsraad legt de toehoorders uit, hoe de procedure werkt. En Ruud legt uit waarom voor 
deze vorm is gekozen. 
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8 en 9.  800 jr. Horst aan de Maas.  Wat verder ter tafel komt. 
John Jenniskens verteld dat OGC, in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas, een aantal 
initiatieven aan ontwikkeling zijn, om tijdens de Aspergemarkt bijzondere dingen te gaan 
doen. Er is contact gezocht met bijvoorbeeld Kokkerelli en de “Gezondste Regio”. 
 
Marlies Schreurs heeft een vraag gesteld of er partijen zijn die binnen Grubbenvorst aan het 
zoeken zijn voor grootschalige huisvesting van Arbeidsmigranten. Volgens John Jenniskens 
is er binnen de gemeenteraad Horst aan de Maas geen aanvragen voor een dergelijk project 
ingediend. 
 
Vastgesteld wordt dat de CVI van start is gegaan. De gemeente heeft gezegd dat er 
bepaalde afspraken aflopen met de CVI met betrekking tot het schoonmaken van de weg. 
Volgens het bestemmingsplan moet uitrit nog verlegd worden en zou een fietstunnel komen. 
 
Ook wordt opgemerkt dat aan de andere kant van A67 door firma Boermans een loods 
gebouwd wordt voor opslag gevaarlijke stoffen. Een aantal mensen zegt hier grote zorgen 
over te hebben.  
 
Gevraagd wordt of de mensen die bij de vergadering aanwezig zijn de agenda opgestuurd 
kunnen krijgen en eventueel het verslag van de Dorpsraad.  
 
Dan komt vanuit de Dorpsraad, de vraag aan de vergadering of naam van de Dorpsraad 
veranderd moet worden. De Dorpsraad zelf denkt bijvoorbeeld aan “Het Dorpsoverleg” De 
toehoorders zeggen dat we ons zelf moeten afvragen of dat verstandig is. Er wordt verder 
geen uitspraak over gedaan. 
 
De vergadering was erg te spreken over de dodenherdenking van dit jaar. De oproep van 
was wel of de Dorpsraad (samen met Oranje Vereniging) kan doen om meer te vlaggen 
tijdens 4 en 5 mei. 
 
Carla vroeg zich af of aandacht moeten besteden aan ondernemers die mensen van 
Baersdonk in dienst hadden. Volgens Kees en John is dat om meerdere redenen niet nodig. 
Volgens Kees valt dit onder Goed ondernemerschap, John vindt dit meer een taak voor 
OGC, om hier aandacht te besteden.  
 
10.  Rondvraag. 
Kees Cligge stelt voor het interview met ondernemers op Grubbenvorst Online te plaatsen. 
 
John Jenniskens stelt voor om dit ook doen in de Mededelingen. 
 
Sraar Voesten vertelt dat de Historische Kring een gesprek heeft Gemeente Horst aan de 
Maas over het onderhoud van de begraafplaats. Dit naar aanleiding van eerder gesprek. 
Sraar vraagt aan Ruud of de Dorpsraad ook een uitnodiging hiervoor heeft ontvangen. Ruud 
zegt geen uitnodiging te hebben ontvangen. Ruud vraagt aan Sraar of dorpsraad op hoogte 
kan blijven van de ontwikkelingen  
Verder vraagt Sraar of er nog ontwikkelingen zijn rondom het accommodatieplan 
Ruud vertelt dat er in juni een overleg is geweest, met gemeente waarin elk dorp zijn 
accommodatieplan heeft verteld. En dat werkgroep de plannen van Grubbenvorst heeft 
gedaan. 
 
Ger Vermeulen vraagt aandacht voor het gebruik van “varkensruggen”. Dit zijn grijze 
betonnen blokken, die vooral gebruikt worden bij het scheiden van fietspad en de gewone 
weg. Ger vraagt of de zichtbaarheid hiervan verbetert kan worden. 
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11. Sluiting. 
De voorzitter Ruud Meijers dankt iedereen voor de aandacht en inbreng en sluit de 
vergadering om 22.30 uur. 
 
Iedereen wel thuis. 
 
 
 
 

 

 


