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Verslag van de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad Grubbenvorst. 

Gehouden op: woensdag 13 maart 2019. 

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,  Geertjan Zinken, Sraar Voesten, Chris Driessen, Saskia Driessen,  

John Jenniskens, Ruud Verhaegh, Chris Lucassen, Sandor Joppen, Hildegart  

Bückor, Timo Cuijten, Danny Straten, Martijn van Rijswijck, 

Ton Besouw van  St. Landschap Horst aan de Maas,  

Sjaak Nelissen van St. Landschap Horst aan de Maas. 

 

Agenda: 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Stichting Landschap Horst aan de Maas,  

• zij stellen zich aan uw voor, 2 personen vertellen wat het landschap Horst aan 

de Maas zo allemaal doet.  

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 16 januari 2019. 

5.   Sociaal jaarverslag 2018. 

6.   Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. 

7.   Verslag van de kascontrole commissie,  

• Zij zullen decharge verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2018. 

8.   In en uitgaande stukken. 

9.   Het beste idee van Grubbenvorst. 

• De 2 beste inzendingen, geven een toelichting over hun ingezonden stuk, het 

beste idee van Grubbenvorst    

10.  De eindresultaten over de enquête  verkeersveiligheid. 

• Op de kruising Kloosterstraat / Wilhelminastraat, is een smiley geplaatst, voor 

het inkomende verkeer op de lichtmast. 

• Op dezelfde plaats  zullen er met telslangen gedurende twee weken  de  

snelheid van de passerende voertuigen gemeten worden. 

DORPSRAAD GRUBBENVORST 

                   Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl 
                           www.dorpsraadgrubbenvorst.nl 
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• Verkeersmaatregelen. In het vroege voorjaar zullen ze een extra zebrapad 

aanleggen vóór supermarkt Jan Linders. Op deze manier komt er een extra 

oversteekplaats vanuit de Pastoor Zegersstraat en komt er verbinding tussen 

de trottoirs aan de noord- en zuidkant van de   Kloosterstraat. 

11.  Strandje aan de Maas. 

• Is er communicatie geweest met de omwonenden, over het strandje aan de 

Maas? En hebben zij eventueel ook ideeën?.   

12.  Rondvraag. 

13.  Sluiting. 

 

1.   Opening. 

De voorzitter Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom. Het is gezellig druk 

vanavond. er zijn vele nieuwe gezichten. 

 

2.   Mededelingen. 

Er is een brief (zienswijze) en mail de deur uit gegaan over afslag 12. 

Het ministerie is van plan de afslag 12 definitief af te sluiten. Dit kan niet in verband 

met het vele vrachtverkeer en straks ook door de vestiging van Holland Casino, is het 

logisch dat die afrit weer open gaat. We wachten het af. 

Verder zijn er geen mededelingen. 

Punt 11 wordt naar voren geschoven en komt na punt 3. 

  

3.   Stichting Landschap Horst aan de Maas,  

• zij stellen zich aan uw voor, 2 personen vertellen wat het landschap 

Horst aan de Maas zo allemaal doet.  

Ton Besouw stelt zich voor en Sjaak Nelissen stelt zich voor, hij is de secretaris. 

Ton Besouw verteld. Wij zijn een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Zij werken 

alleen in het buitengebied. Ze doen erfbeplanting en dat betekend, op een boerderij 

is een erf en dat gaan we dan beplanten met bomen en of struiken en bijenhotels 

plaatsen. De kosten daarvan zijn 400 euro en de rest betalen we zelf. 

Wij doen geen tuinen van particulieren. daar moet je een hovenier voor vragen en 

dat zijn wij niet. 

We hebben verschillende werkgroepen. 

Beplanting – bermbeheer.- Hier wordt ingezaaid met bloemen. 

Educatie.- cursussen geven. 

Routestructuur. – vele wandelroutes maken en onderhouden. 

Recreatie.-  

In elk dorp staat een infobord met wandel routes. In Grubbenvorst staat deze voor 

het oude gemeentehuis op het Past. Vullinghsplein. 

Indien er iets mis is met de routes, kunt u het altijd even doorgeven aan het 

secretariaat van het Landschap HadM.  e mail:  landschap@horstaandemaas.nl 
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Recreatie: 

Daar zetten wij ons graag voor in. In overleg met bewoners, belangenorganisaties en 

bedrijven werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied, waarin het goed wonen, 

werken en recreëren is. Wij willen mensen bewustmaken van de kracht en 

schoonheid van ons landschap. Onze uitgangspunten daarbij zijn: versterken, 

beleven en genieten. 

Beleef het cultuur- en natuurlandschap van Horst aan de Maas en ervaar zelf wat het 

met je doet! 

Onze organisatie 

Landschap Horst aan de Maas brengt partijen bij elkaar en helpt met 

planontwikkeling, financiering en uitvoering van verschillende projecten. Deze 

projecten variëren van de aanleg van erfbeplantingen en amfibiepoelen tot de 

ontwikkeling van recreatieve wandel- en (thema)fietsroutes. Maar ook educatie 

hebben wij hoog in het vaandel staan. Door middel van onze educatieve projecten 

kunnen recreanten niet alleen genieten van ons boeiende landschap, maar er ook 

van leren. 

Meer informatie 

In Stichting Landschap Horst aan de Maas werken Groengroep 

Sevenum, KnopenLopen Sevenum, Imkervereniging Horst e.o.,IVN De 

Maasdorpen, Vogelwerkgroep 't Hökske, Natuur en Jeugd en Horster Landschap 

samen. Horster Landschap is volledig opgegaan in Landschap Horst aan de Maas. 

Gezamenlijk zetten wij ons in voor de instandhouding en verbetering van de kwaliteit 

van het landschap. 

 

Wij trainen mensen ook voor het zagen en het hakken met een bijl, de 

hakhoutbrigade. Iedereen die belangstelling heeft kan zich opgeven. 

 

Voor de kinderen willen we graag een leertuin maken. 

We willen een plek creëren waar kinderen kunnen werken in een tuin  

Het moet geen volkstuintje worden, maar meer bloem zaden planten en bijenhotels 

maken  

De plek waar we dit willen doen staat nog niet vast. 

Kan bij Servaas Huijs achter in de tuin, of de Kloostertuin. we weten het nog niet. 

De Stichting bestaat al 20 jaar, maar meerdere mensen hadden er nog nooit van 

gehoord en ze we zijn niet zo bekend in het dorp. 

Je kunt op www.toporeistijd.nl zien waar de gemeentelijnen lopen en waar ze 

ophouden  

Ons beleidsplan wordt voorgelegd en besproken met de gemeente. 

 

De voorzitter bedankt Ton Besouw voor de presentatie. 

 

11.  Strandje aan de Maas. 

• Is er communicatie geweest met de omwonenden, over het strandje aan 

de Maas? En hebben zij eventueel ook ideeën?.   

http://www.landschaphorstaandemaas.nl/over-ons/landschap-horst-aan-de-maas
http://www.groengroepsevenum.nl/
http://www.groengroepsevenum.nl/
http://www.knopenlopen.nl/
http://www.zoemhukske.nl/
http://ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen
http://ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen
http://www.vogelwerkgroephokske.nl/
http://www.natuurenjeugd.com/
http://www.toporeistijd.nl/
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Het strandje aan de Maas is een openbare ruimte. Carla Smits vraagt zich af waarom 

de buurt geen inbreng heeft gehad hierover. 

 

John Jenniskens. 

Gewoen Grubbevors heeft financiële middelen ontvangen van de gemeente om dat 

stuk aan te pakken en op te knappen. 

Er is een brainstormavond geweest en afgesproken om op social media te reageren. 

Hier is gevraagd wat de Grubbenvorstenaren  er van vonden. 

Vele antwoorden dat ze er gebruik van zouden willen maken. 

Bij de gemeente hadden we gevraagd of er vergunningen nodig waren en dit is niet 

het geval. 

 

Misschien kun je als GG ook een voetpad aanleggen van het veerpond naar het 

strandje aan de Maas. 

 

Het hele strandje aan de Maas wordt niet ingrijpend veranderd. 

Het autoverkeer wordt niet gehinderd. 

De slagboom komt niet terug. 

 

In de vergadering zitten meerdere buurtbewoners en zij geven allen aan dat het 

autoverkeer geweerd dient te worden op het stuk, volgens hun. 

Als er iemand zit te picknicken bijv, is dat geen fijn gevoel, vooral als je met kinderen 

daar bent. 

Laat die auto’s weg, dan kunnen ze s’avonds er ook niet op en dan kan er ook niet 

gedeald worden, of als er andere dingen gebeuren, die niet door de beugel kunnen. 

Indien ze met jetski’s of bootjes op het water willen, kunnen ze dit ook wel vanuit de 

veerweg doen, daar zijn zelfs 2 wegen naar de Maas.  

 

Het is een openbare weg, geen wandelgebied. 

Dit is jammer, je geeft geld uit voor plezierig strandje, laat er dus geen auto’s op. 

Gewoen Grubbevors heeft de keuze gemaakt, om de auto’s wel toe te laten. 

 

De vraag komt uit de vergadering, waarom de aanwonenden niet worden 

geïnformeerd? 

John Jenniskens verteld, dat er een algemene vergadering is geweest en niet 

specifiek voor aanwonenden. 

 

Carla vraagt, voor welke doelgroep het strandje aan de Maas is, want er komt ook 

een vissteiger? 

Vissers willen ook graag rustig kunnen vissen en zonder jengelende auto’s. 

Sluit het af met varkensruggen, dan komen er geen auto’s meer op. 

 

John Jenniskens, dit kan niet, het is gemeentegrond en er zal geen inspraakavond 

komen. De keuze is gemaakt. 
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Het bestuur van Gewoen Grubbevors zal dit toch nogmaals bespreken. 

Bedankt voor de info. 

 

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 16 januari 2019. 

Hier zijn geen op of aanmerkingen. 

Het verslag wordt goed gekeurd. 

 

5.   Sociaal jaarverslag 2018. 

Het jaarverslag wordt kort doorgenomen. 

Jean Gielen bedankt voor het maken van het verslag. 

Jean Gielen zal het doorsturen naar de gemeente. 

 

6.   Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. 

Basisschool de Samensprong hadden Prioriteitsgelden aangevraagd. 

Het bedrag is veels te hoog. en de school mag zelf niks bij de dorpsraad aanvragen, 

dit wordt bij de gemeente niet goedgekeurd. 

Kan beter gedaan worden door de oudercommissie die juridisch onder de school  is 

ondergebracht. Wilbert Kusters zal een brief sturen naar de Samensprong, en 

uitleggen dat ze een nieuwe aanvraag moeten doen. 

Kees Cligge. Misschien is het goed, om de Rabobank hierover in te lichten en daar 

een aanvraag te doen. 

 

7.   Verslag van de kascontrole commissie,  

• Zij zullen decharge verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2018. 

Het financieel verslag, de dorpsraad heeft enigszins geld over gehouden. 

Verder worden de stukken door de kascontrole commissie goedgekeurd en kan er 

decharge verleent worden aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 

2018. 

Volgens Kees Cligge, kan het bestuur niet zelf de regie hebben over de kascontrole. 

Maar we doen het wel en het mag ook en we zijn niet met meer mensen. Hier 

moeten we het mee doen. 

Hij is bereid om zelfs de kascontrole te doen, het volgend jaar. 

 

8.   In en uitgaande stukken. 

Hier zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

 

9.   Het beste idee van Grubbenvorst. 

• De 2 beste inzendingen, geven een toelichting over hun ingezonden 

stuk, het beste idee van Grubbenvorst    

Laurens Schreurs is afgemeld wegens verhuizing. 

Hij stond op de 2de plaats. Dit plan wordt nu niet verwezenlijkt. 

Hij wilde een maislabyrint maken, maar uit de vergadering komt naar voren, dat Wiel 

Driessen al jaren een labyrint heeft. Elk jaar opnieuw. 
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Het Beste idee van Grubbenvorst is van Ruud Verhaegh.  

Hij wil graag alle Grubbenvorstenaren aan het sporten krijgen en wel op het grasveld 

nabij de Molenveld. 

Dit wordt momenteel gebruikt als hondenuitlaatplek en is groot genoeg voor sporters. 

 

Graag zou ik met een paar jonge buurtbewoners het initiatief willen nemen om van 

de veldje weer iets moois te maken.  

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan goals voor de kinderen. 

Of eventueel speeltoestellen voor de kinderen. 

Maar ook een idee is er om eventueel toestellen te plaatsen voor eventueel te 

kunnen bootcampen.. 

Hierbij zouden ze het sleutelbos kunnen gebruiken voor het hardlopen over de 

paadjes. 

Ook een idee zou zijn om er een singletrack route te kunnen laten starten voor de 

vele MTB-ers die Grubbenvorst rijk is. 

Er wordt nu al veel gefietst in het sleutelbos. 

Kijk maar bv naar de MTB de Schaak in Meterik. 

Zeer mooi initiatief van vele fietsers. 

Ruud Verhaegh heeft al contact gehad met een bedrijf uit Beringe. 

In Horst in de Nobertusparochie hebben ze al een park met die materialen om te 

sporten. 

 

Je zult vele partijen moeten zoeken die ook een financiële bijdrage willen doen. 

Als je alles optelt kom je wel aan een bedrag van 20-30.000 euro. 

 

Zorg ervoor dat er met de omwonenden is gepraat. 

Misschien moet je er een fitness instructeur bij doen. Als er ouderen op gaan sporten 

en die vallen, wat doe je dan??? 

 

Misschien is er wel een plan van aanpak bij de gemeente om het grasveld op te 

waarderen? Maar hier is niks over bekend. 

 

In Lottum zit iemand die les geeft in Bootcamps,( hij geeft les op het Floriadeterrein)  

die kunnen we vragen hoe het precies zit. 

 

De voorzitter Ruud Meijers vind het een prachtig idee, voor nu voldoende advies en 

dit heeft natuurlijk een vervolg. 

Ruud Verhaegh wordt bedankt voor de toelichting 

 

10.  De eindresultaten over de enquête  verkeersveiligheid. 

• Op de kruising Kloosterstraat / Wilhelminastraat, is de verkeersremmer 

verwijderd en er is een smiley geplaatst, voor het inkomende verkeer op de 

lichtmast. 
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• Op dezelfde plaats  zullen er met telslangen gedurende twee weken  de  

snelheid van de passerende voertuigen gemeten worden. 

• Verkeersmaatregelen. In het vroege voorjaar zullen ze een extra zebrapad 

aanleggen vóór supermarkt Jan Linders. Op deze manier komt er een extra 

oversteekplaats vanuit de Pastoor Zegersstraat en komt er verbinding tussen 

de trottoirs aan de noord- en zuidkant van de Kloosterstraat. 

• Er is een fietspad aangelegd aan de linkerkant van ’t Haeren en dit fietspad 

gaat door tot de Mercuriusweg op het industrieterrein ‘t Hagelkruis. 

     Er zitten veels te veel fietsers en wandelaars op de Steeghakkerweg  

En hier zit veel vrachtverkeer op. 

Deze weg is er ook voor bedoeld. Dit is zo geregeld tijdens de aanleg van het 

nieuwe winkelcentrum , om het vrachtverkeer buiten het centrum te houden. 

Hier mag 80 km. per uur gereden worden. 

Maak een afspraak met de gemeente en laat zij het terug brengen naar 60 km 

per uur. 

Straks is de nieuwe wijk de Comert gereed en dan? 

De dorpsraad zal overleg hebben hierover. 

 

12.  Rondvraag. 

Kees Cligge. 

Hij vraagt zich af waarom iedereen de e-mail adressen moet invullen op de 

presentielijst. 

Jean Gielen. Dit is gebruikelijk en handig en niets moet. Indien het secretariaat een 

email adres nodig heeft, kan ze die gebruiken. 

 

Sraar Voesten. 

De straatverlichting werkt maar half, is iemand daarvan op de hoogte? 

Nee. Wij wisten het niet. 

Sraar Voesten zal weer bellen met de firma. Hij verteld dat er vele gaten in het 

wandelpad lopen langs het Sleutelbos. 

Dit wordt doorgegeven. 

 

Geert Jan Zinken. 

Bij de veerpond staat een half verbrand picknickset., kan die vervangen worden? 

Dat kan. het toeval wil dat de gemeente een bank wil maken van de oude 

eikenhouten boom en die ergens plaatsen. Die wordt dan daar neer gezet. 

Ook al weer geregeld. 

 

13.  Sluiting. 

De voorzitter Ruud Meijers bedankt iedereen voor de inzet en aanwezigheid. en sluit 

de vergadering om 22.20 uur. 

 

De volgende Dorpsraadsvergadering zal zijn op: 15 mei 2019 aanvang 20.00 uur. 


