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Verslag van de openbare Dorpsraad Vergadering. 

Datum: woensdag 19 september 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, Pim de Becker, John Jenniskens,   

Ger Vermeulen, Chris Bartels, Eric Thissen 

 

Afgemeld  

Jeanne Gielen 

 

 
AGENDA. 
 
1. Opening. 
2. Toelichting door aanvragers, prioriteitsgelden voor het Goede Buur(t)huis. 
3. Mededelingen. 
4. Veiligheid fietsers. 
5. Prioriteitsgelden tot nu toe in 2018. 
6. CVI Laatste stand van zaken. 
7. Wat verder ter tafel komt. 
8 .Rondvraag. 
9. Sluiting. 
 
 
1.   Opening. 
De voorzitter Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 
 
2. Toelichting door aanvragers prioriteitsgelden voor het goede Buur(t)huis. 
 
Helaas zijn Vera Vercoulen – van Huet en Lynda Hovens niet op de vergadering verschenen. 
Ze bleken op het allerlaatste moment bij Jeanne te hebben afgemeld, maar dit was tijdens de 
vergadering niet bekend.  
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3. Mededelingen 
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 ‘Mestverwerking Horsterweg’. 
Ruud heeft contact opgenomen met RMS. Zij zijn best bereidt om een toelichting tijdens de 
volgende vergadering te komen geven. RMS heeft wel aangegeven, dat ze er moeite mee 
hebben, dat de vergadering van de Dorpsraad openbaar is. Ruud heeft aangeven, dat aan 
de openbaarheid van de vergadering niet getornd kan worden.  
 
Carla vertelt dat er een bijeenkomst heeft plaats gevonden op initiatief betreffende de 
inrichting van het “Strandje aan de Maas”. Tijdens deze bijeenkomst is door een aantal 
belangstellende ideeën geopperd om het Strandje te verbeteren en mooier te maken. 
Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan meer zand op het strand en het strandje af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer. Dat eigenaren van boten en jetski’s kunnen het strandje dan niet 
meer gebruiken om boten of jetski’s te water te laten. 
John Jenniskens weet te vertellen, dat aanvullende afspraken met DCM gemaakt zijn. Ook 
vertelt John dat er een vissteiger geplaatst wordt. Deze vissteiger wordt samen met Lottum 
gekocht en betaald uit het Maasgaarde potje. Waarschijnlijk wordt er in week 42 begonnen 
met de aanleg van deze steiger. 
 
Ook is er een bijeenkomst geïnitieerd, door John Jenniskens, om te kijken hoe de 
verenigingen en stichtingen in Grubbenvorst beter met elkaar kunnen samenwerking op 
bestuur- en vrijwilligersniveau. Er is een werkgroep opgericht en deze is door Ruud Meijers 
ondergebracht bij de Dorpsraad. 
 
Verder vraagt John Jenniskens aandacht voor de kloostermuur. Deze moet gerestaureerd 
worden en La Providence heeft niet voldoende geld om dit op juiste manier te doen. Er zou 
een bedrag tussen de €2.000 en €4.000 nodig zijn. Op vraag of dit kans zou maken om 
hiervoor prioriteitsgeld vrij te maken, werd afwijzend gereageerd, Mogelijk heeft de gemeente 
Horst aan de Maas geld voor dit soort projecten.     
  
4. Veiligheid fietsers. 
Er is door John Jenniskens aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers in en rondom 
Grubbenvorst. Er worden gevaarlijke punten op genoemd, zoals het smalle fietspad 
Horsterweg en de 5-sprong voor bij Clevers. Er wordt besloten om te gaan inventariseren 
waar er volgens de burgers van Grubbenvorst gevaarlijke punten zijn. Dit gaan we via 
verschillende media, waaronder Facebook en de Mededelingen, 
  
5. Prioriteitsgelden 
De 1e aanvraag, ingediend door OGC, voor een bijdrage aan het Zumpelplein tijdens de 
Aspergemarkt, is goedgekeurd door de Dorpsraad. De aanvraag van GG is goedgekeurd. 
Ook is er een reservering voor sfeerverlichting vastgezet. 
Verder zijn er een aantal aanvragen afgewezen: presentatiegids van OGC en een bijdrage 
voor het Top D toernooi. Het “Goede Buur(t)huis wordt niet meer in behandeling genomen. 
 
6. CVI Laatste stand van zaken 
Ruud zegt dat er eigenlijk geen nieuws is. Er is overleg tussen de gemeente Venlo en de 
Gemeente Horst aan de Maas om de ontsluiting via Venlo te laten lopen. DCM heeft een 
deel van het terrein met gras ingezaaid, omdat er knolcypres in de grond zit. Dit is zeer 
schadelijk gewas en daarom mag deze grond niet vervoerd worden. 
 
7. Wat verder ter tafel komt 
De heer Bartels spreekt zijn zorgen over de Venloseweg uit. Hij is bang dat een aantal 
monumentale bomen gerooid zijn, alleen om een tijdelijke weg te maken. Het schijnt in dat in 
het verleden als eens eerder gebeurd is. Als dit werkelijk het geval is wil een aantal 
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deelnemers van deze vergadering een zeer boze brief sturen, naar de Ploegam-Dura-
Vermeer die dit project uitvoert. Tevens een brief naar de gemeente. 
 
Ger Vermeulen vraagt aandacht voor het gebruik van “varkensruggen”. Dit zijn grijze 
betonnen blokken, die vooral gebruikt worden bij de scheiding fietspad-weg. Ger vraagt of de 
zichtbaarheid hiervan verbeterd kan worden. 
  
De heer Thissen merkt op dat vrachtwagens die het zand voor de dijkverzwaring hebben 
gebracht, het Asperge pad kapot gereden hebben. De gemeente heeft deze weer 
opgeknapt. 
Verder heeft de heer Thissen vernomen, dat het Floriade terrein niet meer toegankelijk zou 
zijn na kantooruren. Hij vraagt de Dorpsraad om in actie te komen, zodat de inwoners van 
Grubbenvorst in de toekomst ook gebruik kunnen maken van dit terrein. 
Ook vraagt meneer Thissen of de Dorpsraad wil aankaarten bij de Gemeente, 
of de oude op- en afrit naar Grubbenvorst weer opgesteld kan worden. En dan met name 
voor vrachtverkeer wat van  verschillende industrieterreinen afkomt. 
 
Wij als dorpsraad zijn door Gewoen Grubbevors ( John Jenniskens) mede uitgenodigd, om 
mee te denken over de herinrichting van het Strandje aan de Maas. 
Er was een brainstormsessie waaruit vele ideeën naar voren kwamen, oa. de aanleg van 
een vissteiger en verharding en voorkomen dat voertuigen het “strandje” op kunnen rijden. 
Deze ideeën worden door John Jenniskens verder samen met gemeente en andere 
bedrijven bekeken m.b.t. de praktische en financiële haalbaarheid. 
 
12. Rondvraag. 
Er waren geen vragen 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter, Ruud Meijers dankt iedereen voor de aandacht en inbreng en sluit de 
vergadering om 21.30 uur. 
 
Iedereen wel thuis. 
 
 
 
 

 

 


