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Verslag van de openbare Dorpsraad Vergadering. 

Datum: woensdag 21 november 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, John Jenniskens, Chris Bartels, Eric Thissen Prio-cie, Thijs Marcellis 

Prio-cie, 

Sraar Voesten Historische Kring, Jos Wijnen Historische Kring, Piet Seegers Revue,  

Jan Leneman GMK,  Gé Aerts GMK, Laurens Schreurs. 

 

Afgemeld  

Wilbert Kusters, Ger Vermeulen. 

 

Agenda: 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Toelichting door aanvragers voor prioriteitsgelden, deze zijn: 

• Toelichting: Herinrichting Strandje aan de Maas.  

 Stichting Gewoen Grubbevors. 

• Toelichting: WML. Drinkwatertap Basisschool de Samensprong. 

• Toelichting: Revue van Stichting Grubbenvorster Revue. 

• Toelichting Historische Kring Grubbenvorst, Lottum. 

4.   Herplant bomen  

• Op de Venloseweg, i.v.m. de dijkverzwaring. 

• Renovatie herplant bomen op de Baersdoncklaan. 

• Verwijdering van boom op de hoek Maricolleweg / Kloosterstraat. 

5.   Het beste idee van Grubbenvorst. 

6.   Voorlopige resultaten, over de enquête  verkeersveiligheid in Grubbenvorst. 

7.   Vergaderdata’s 2019. 

8.   Wat verder ter tafel komt. 

9.   Rondvraag 

10. Sluiting. 

DORPSRAAD GRUBBENVORST 

                   Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl 
                           www.dorpsraadgrubbenvorst.nl 

 
 

mailto:Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl
http://www.dorpsraadgrubbenvorst.nl/
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1.   Opening. 

De voorzitter Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

 

2.   Mededelingen. 

Wilbert Kusters is afgemeld wegens ziekte. 

 

3.   Toelichting door aanvragers voor prioriteitsgelden: 

Toelichting: Herinrichting Strandje aan de Maas.   

Van Stichting Gewoen Grubbevors. 

Dhr. John Jenniskens verteld. 

Ze hebben samenwerking  gezocht met Lottum.  Zij hebben ook een strandje aan de 

Maas. Er komen vissteigers in Lottum en Grubbenvorst.  Deze zijn deels betaald 

vanuit het project Maasgaard en deels uit het Nautisch programma van de provincie.  

 

Onze inkomsten zijn gelijk gebleven, maar onze activiteiten worden steeds meer. 

Het zand wat we nodig hebben, zal elk jaar vernieuwd moeten worden, omdat het bij 

hoog water weg spoelt. 

 

Carla Smits 

Het vandalisme, blijft dat? En het crossen van motoren, dat moet ook tegen worden 

gehouden. 

En waarom komt er een volleybal plek? en een picknick plek? 

Zij heeft nog nooit iemand zien volleyen en/of picknicken. 

Volgens John Jenniskens is in de zomer dit erg in trek en wordt er wel gebruik van 

gemaakt. 

Het materiaal wat er gebruikt gaat worden is hufterproof. Het brandt niet zo snel als 

hout. Het materiaal komt van de gemeente. 

Wat doe je als er mensen zitten te vissen en er komen jetski’s voor op de Maas langs 

en crossen heen en weer. En waar laat je de auto’s ? Die moeten langs de weg 

parkeren. Dit kan wel samen gaan. 

De bewoners van Grubbenhove hebben veel last van de jetski’s in de zomer. 

Zeecontainers zijn niet toegestaan op het strandje aan de Maas, maar foodtrucks 

wel. 

 

De subsidie krijgen we van DCM en dit kan in natura, en de Firma Kurstjens kan ook 

in natura. 

Als je alles zou moeten betalen, heb je het over een bedrag van ong.: € 7.350,00 

Maar dit is niet in werkelijkheid. Vele dingen zijn in natura. 

Het maaien moeten we nog bespreken met de gemeente. 

Er is wel een aansluiting van stroom, maar het is te ver weg. 

Als er andere festiviteiten zijn, is dat geen belemmering. 

Er komen 2 prullenbakken, Gewoen Grubbevors had er 4 gevraagd, bij de gemeente. 

Er zal geen boomaanplant komen, dit mag niet van Rijkswaterstaat. 
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Voor zover de toelichting over het strandje aan de Maas. 

Bedankt John voor het gesprek. 

  

Toelichting: WML. Drinkwatertap Basisschool de Samensprong. 

Mevr. Lilian Oster is op het laatste moment afgemeld, zo konden niet komen. 

Jeanne Gielen zal ze uitnodigen voor de volgende openbare dorpsraadsvergadering. 

Deze zal zijn op 16 januari 2019. 

 

Toelichting: Revue van Stichting Grubbenvorster Revue. 

Dhr. Piet Seegers geeft een toelichting. 

De revue is in 2019 voor de 4de keer. 

We gaan terug naar ’t Haeren en we gaan dan naar de sporthal. Dit kost veel geld. 

 

Waarom gaan jullie met de revue niet naar de kerk? 

Dit is volgens Ruud Meijers een gemiste kans. Piet Seegers zal dit onthouden voor 

de volgende keer. 

 

De vorige revue werd door 1800 mensen bezocht, deze was op Kaldenbroeck, dus 

buiten. Nu zitten we binnen. 

De revue gaat over vroeger, toen café De Witte Dame nog Breidenbach heette. 

Meer dan 60 acteurs spelen en zingen in een stuk waarvan jong en oud zullen 

genieten. Verleden en heden lopen door elkaar en dat komt tot uiting in het verhaal. 

Kortom een happening voor iedereen. 

 

Er zijn fondsen aangeschreven  en de gemeente is ook aangeschreven. 

Verder is de Provincie aangeschreven. 

Er zijn geen koren bij betrokken. 

En op de vraag of wij een onderdeel zijn van Gewoen Grubbevors, dat zijn we niet. 

We zijn een zelfstandige stichting en btw plichtig. Dus wij krijgen dan ook weer btw 

terug. 

 

Stel dat wij achteraf positieve cijfers hebben, dat geld hebben we dan weer nodig 

voor de volgende revue. 

Er komen 3 avonden, 600 mensen per avond. 

Piet Seegers wordt bedankt voor de toelichting. 

 

Toelichting het Grubbenvorster Mannenkoor voor jubileum jaar. 

Dhr. Jan Leneman geeft een toelichting. 

Het mannenkoor bestaat 30 jaar en wij willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. 

Uiteraard gaan we dit met andere koren samen doen. 

We zijn nog op zoek naar jonge solisten. 

De kerstviering wordt door ons groot uitgedragen 

Deze zal gehouden worden op 19 december 2018 om 19.00 uur in de kerk.  
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En er komen ook solisten zingen. bijv. Bart v. Bree en Bart Rievers, zij willen graag 

meedoen en hebben zich aangemeld. 

We zijn ook op zoek gegaan naar een kinderkoor, maar deze zijn niet te vinden in 

Grubbenvorst, dus het kinderkoor wat bij ons komt zingen komt uit Horst. 

 

Wij hebben een grote kostenpost, en bij de gemeente zijn we afgewezen. 

Vandaar dat wij bij de dorpsraad een bedrag gaan vragen van € 1000,00 

en niet van € 500,00 zoals gevraagd in de aanvraag. 

 

Wij hebben contacten met de Poolse gemeenschap, zij komen en er komen ook 

vluchtelingen, uit Horst aan de Maas. 

U zou ook contact op kunnen nemen met dhr. Coesmans, hij is erg bekent met de 

Poolse gemeenschap. 

 

Wij hebben jaarkosten, die worden betaald vanuit de contributie van onze leden, en 

we werken ook bij het oud papier om geld te genereren. 

 

Indien we geen geld ontvangen van de Dorpsraad, het feest gaat wel door. 

 

Het zou toch fijn zijn als de basisscholen ook meer deden met muziek, dan was er 

misschien wel meer belangstelling om bij een koortje te zingen. 

Jan Leneman en Gé Aerts worden hartelijk bedankt voor de toelichting. 

 

Toelichting de Historische Kring Grubbenvorst, Lottum. 

Sraar Voesten verteld. 

De Historische Kring heeft het opgepakt om 4 langwerpige glas in lood ramen naar 

Grubbenvorst te halen, welke nu worden bewaard in het Cuypershuis te Roermond, 

van de Heer Pastoor Vullinghs. De heer Pastoor heeft een hoofdrol gespeeld in een 

uitgebreid  verzetsnetwerk en is omgekomen in het concentratiekamp Bergen 

Belsen- Duitsland op 9 april 1945. 

De glas in lood ramen, zullen in de La Providence te komen hangen, dit geldt voor 5 

jaar in bruikleen. 

Ze zullen in de gang (de eerste 4 lange ramen) van de La Providence, worden 

opgehangen. 

Dit kost  € 415,00 per jaar. 

La Providence sluit de verzekering af en betaald deze. Ze hangen ook daar.  

De toezichthouders zijn de Historische Kring. 

DCM fonds en het mededelingenblad doen samen een sponsoring. 

Er moet nog geld bij, maar we hopen de begroting rond te krijgen. 

Zijn er ook oorlogsfondsen aangeschreven? 

Nee, maar kan wel. 

Het verhaal is duidelijk. 

Sraar Voesten en Jos Wijnen worden bedankt voor de toelichting. 
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Iedereen die een aanvraag prioriteitsgelden heeft gedaan, zal binnenkort bericht 

ontvangen of ze prioriteitsgelden zullen ontvangen of niet. Allen bedankt voor de 

toelichting. Het was zeer duidelijk. 

 

4.   Herplant bomen  

• Op de Venloseweg, i.v.m. de dijkverzwaring. 

• Renovatie herplant bomen op de Baersdoncklaan. 

• Verwijdering van boom op de hoek Maricolleweg / Kloosterstraat. 

 

De Venloseweg, i.v.m. de dijkverzwaring. 

Het Waterschap heeft een verplichting om op de Venloseweg herplant uit te voeren. 

De gemeente knapt de Venloseweg op. 

Dit gaat in het voorjaar gebeuren. 

Volgens Sraar Voesten kunnen er dan ook wel rododendrons bij geplant worden. 

 

Renovatie herplant bomen op de Baersdoncklaan. 

Op de Baersdoncklaan zijn de bomen ziek en aangetast, ze moeten gerooid worden 

en daarvoor in de plaats, komen allemaal verschillende bomen te staan. dit is om de 

bestrijding van ziektes te voorkomen. 

 

Verwijdering van boom op de hoek Maricolleweg / Kloosterstraat. 

Met goedkeuring van de wethouder en instemming van de direct aanwonenden wordt 

de grote eikenboom aan de Maricolleweg 41 gerooid in verband met de 

buitenproportionele overlast die deze boom veroorzaakt. 

De boom zal in de loop van 2019 gerooid worden. En er komt een herplant. 

 

John Jenniskens. 

Er is een wet aangenomen om te ontgrinden om het water beter weg te laten lopen. 

Alles moet vergroend worden. 

 

5.   Het beste idee van Grubbenvorst. 

Er was destijds een oproep geplaatst in het mededelingenblad voor wie heeft het 

beste idee van Grubbenvorst? 

Hier zijn maar een 6 tal ideeën naar voren gekomen 

• Bloemenzee van zaailingen. 

• Ga Fietsen en laat de auto staan. 

• Een doolhof of labyrint op een maisveld maken. 

• Een trapveldje op het gras bij de Kloosterstraat/Wilhelminastraat. 

• Lantarenpalen verplaatsen, ze staan op de stoep en lichtgevende verf op de 

fietspaden. 

• Goals of speeltoestellen plaatsen op het trapveldje dat tegen de bosrand ligt 

aan ’t Molenveld. Het is nu een hondenuitlaat plek. Bah. 
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Wij, de Dorpsraad gaan samen met de commissie prioriteitsgelden, hier serieus naar 

kijken welk het beste idee is van Grubbenvorst. 

U hoort nog van ons. 

 

6.   Voorlopige resultaten, over de enquête  verkeersveiligheid in Grubbenvorst. 

Naar aanleiding van de vragenlijst is naar voren gekomen, dat de jeugd het meeste 

last heeft van de verkeersonveiligheid in ons dorp. 

Het is gebleken dat in totaal de Kloosterstraat het onveiligste is. 

 

Aan de vergadering wordt gevraagd, wat doen we hier mee? 

Je zou een vergadering uit kunnen schrijven met een thema en dit is 

verkeersonveiligheid in Grubbenvorst. 

Nodig alle belangrijke mensen uit, bijv, iemand van verkeer, de Politie, het openbaar 

vervoer, de verantwoordelijke wethouder Eric Beurskens, enz. 

Kun je de enquête ook op facebook zetten, of op plaatsen op social media? 

De dorpsraad gaat er mee aan de slag. 

 

7.   Vergaderdata’s 2019. 

16 januari, 20 maart, 15 mei, 17 juli, 18 september, 20 november 2019. 

Deze datums komen op de website van de dorpsraad te staan. 

Jeanne  zal dit regelen. 

 

8.   Wat verder ter tafel komt. 

9.   Rondvraag 

Deze vragen worden samengevoegd. 

Er komen vanuit de vergadering geen vragen. 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter Ruud Meijers bedankt iedereen die aanwezig was voor hun inzet en 

sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


