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Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Grubbenvorst. 

Gehouden op: woensdag 15 mei 2019. 

Locatie: ’t Haeren te Grubbenvorst. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Presentielijst:    Leden. 

Voorzitter:  Ruud Meijers   

Secretaris:  Jeanne Gielen   

Penningmeester: Wilbert Kusters 

 

Aanwezige gasten: 

Geertjan Zinken, Sraar Voesten, Suus Versleijen, Jo Nooijen, Jan Lenssen, Carla 

van Zanten, Kees Cligge. 

 

Afgemeld: 

Carla Smits, Ger Vermeulen. 

 

Agenda: 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Toelichting door aanvrager voor prioriteitsgelden, deze is: 

• Burgerinitiatief groep, Sans Sousis. 

• Aanvragen prioriteitsgelden, tot nu toe.  

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 13 maart 2019. 

5.   In en uitgaande stukken. 

6.   Kennismakingsbezoek Burgemeester Palmen 16 juli 19.00 – 22.00 uur aan  

      de dorpsraad Grubbenvorst.  

      Hiervoor moeten we een programma (educatieve onderdelen) samenstellen.   

7.   Een Buurtactie c.q. snelheidscampagne opzetten voor in de Kloosterstraat 

      i.s.m. de politie, wie wil meewerken aan deze actie? 

8.   Wat verder ter tafel komt. 

9.   Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

 

 

 

DORPSRAAD GRUBBENVORST 

                   Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl 
                           www.dorpsraadgrubbenvorst.nl 
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1.   Opening. 

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

 

2.   Mededelingen. 

    Voor elk probleem had hij wel een oplossing    

 

 
Jos Jacobs 
Hij is op 10 april op 68 jarige leeftijd overleden. 

  

Jos was sinds 1982 lid van St. Jan Grubbenvorst en heeft zich in die jaren ook 

verdienstelijk gemaakt voor zijn vereniging en voor het gehele Limburgse schutters-

en gildewezen. 

Jos was altijd de man van de technische bezigheden tijdens de verschillende 

festiviteiten van zijn eigen schutterij St. Jan Grubbenvorst. 

 

Na zijn werkzame leven bij de spoorwegen heeft Jos zich de laatste jaren ook erg 

verdienstelijk gemaakt voor het Limburgse schutters- en gildewezen. Zo maakte hij al 

vele jaren deel uit van de schietcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie 

en was hiervan de laatste jaren ook voorzitter. Ook was Jos al enkele jaren een actief 

bestuurslid bij de Noord- en Midden Limburgse schuttersbond Juliana.  

Bij de Schuttersbond Juliana was Jos met zijn kennis en inzet zeer nauw  betrokken, 

en bij het schietgebeuren en het reilen en zeilen van de Bond. 

 

Jos was ook actief bij de Dorpsraad Grubbenvorst.  

Hij is voorzitter geweest van 2006 / 2008. 

Daarna is hij nog bestuurslid geweest van 2010 / 2014. 

Hij had zich speciaal ingezet om het nieuwe centrumplan te realiseren van 

Grubbenvorst en dat is gelukt. 

Jos is een gewaardeerd lid van onze dorpsraad geweest. 

 

De laatste maanden werd bij hem helaas een ongeneeslijke ziekte geconstateerd en 

heeft hij een erg zware tijd moeten doorstaan.  
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Jos is thuis in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. 

Wij wensen zijn vrouw Mariet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit 

groot verlies. 

 

3.   Toelichting door aanvrager voor prioriteitsgelden, deze is: 

• Burgerinitiatief groep, Sans Sousis. 

Jan Lenssen. 

Sans Sousis is een burgerinitiatief. 

De werkgroep houdt zich bezig met wonen met zorg en seniorenhuisvesting. 

Wij. de werkgroep wil graag optrekken met de dorpsraad. 

Er is veel behoefte aan voor seniorenwoningen met of zonder zorg. 

Dat past precies bij La Providence. Mensen met dementie, staan nu op dit moment 

ongeveer 4 jaren op de wachtlijst. 

Wij willen ook voor mensen met veel zorg, woningen realiseren. 

De aanleunwoningen, die La Providence heeft verbouwd, waren in een mum van tijd 

vergeven. Dit zijn woningen voor mensen die wel of geen zorg nodig hebben. 

 

In de tuin van La Providence kunnen we zorgwoningen bouwen. 

Het initiatief is dan ook voor alle mensen die zorg nodig hebben. 

 

Onze doelgroep seniorenplus woningen betekend ook, dat ze in de nabijheid van de 

zorg moeten zijn. 

Projectontwikkelaars willen we eigenlijk niet, zodat wij kunnen aansluiten voor de 

bewoners. 

 Overwegingen voor keuze architect en duurzaamheid  

• Van de architect wordt verwacht dat zij/hij innovatieve ontwerpen maakt met 

aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van domotica en robotisering. 

De vormgeving en inrichting moeten zodanig worden ontworpen dat 

eenvoudige aanpassingen mogelijk zijn bij gewijzigde vraag.  

• Energie neutraal: het gehele project zal energieneutraal worden ontwikkeld 

zonder gebruik van fossiele brandstoffen. 

 

Carla van Zanten. 

La Providence stelt grond ter beschikking, maar wij gaan niet in stenen investeren. 

De bewoners huren dan de woning. 

Het zijn bewoners met een sociaal  indicatie, of het zijn bewoners met een indicatie. 

We willen een mix maken met niet alleen zieke mensen. 

Het leefplezier en het sociale welzijn,  hebben wij hoog in het vaandel staan.  

Dit is super belangrijk. Dit staat voorop. 

 

Jan Lenssen 

Het wordt een integraal gebouw, het liefst, met een paviljoen, of ontmoetingsruimte, 

dat is wat we graag willen met een basisgezondheidscentrum , maar de huisartsen 

hebben een andere mening. 
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En wat heel erg belangrijk is , we moeten ook zorgen dat er geen eenzaamheid 

ontstaat. Dit willen we voorkomen door de tomeloze inzet van veel vrijwilligers. 

 

De aanvraag richt zich op, 

Toekomstige senioren, burgerpannnels en de architect moeten we na laten kijken of 

het ook allemaal haalbaar is. hij gaat er een studie van maken. 

De  vraag is naar voren gekomen of we naar de Comert willen om huizen te bouwen, 

maar dit sluit niet aan bij ons plan. 

 

De werkgroep is op gesprek geweest bij de 2 wethouders, mevr. Birgit op de Laak en 

dhr. Bob Vorstermans, Boude hebben te kennen gegeven dat het in hun woonvisie 

past. 

 

Erik Thissen 

La Providence is een prachtig pareltje voor onze regio. Een compliment…. 

 

OMSCHRIJVING over de aanvraag: 

De projectgroep is een burgerinitiatief die een appartementencomplex ten behoeve 

van senioren wil realiseren op het terrein van La Providence. Ook moet er een 

paviljoen bij komen met aanvullende voorzieningen op creatief- en therapeutisch 

vlak. Stichting La Providence wordt eigenaar. Basisontwerp bestemmings-

/inpassingsplan kosten  € 15.000. 

Daarnaast worden er in de diverse kernen van de gemeente HadM bijeenkomsten 

gehouden om de behoeften voor woonruimten voor ouderen met een zorgpakket in 

beeld te brengen. Kosten dit deel € 2.500. 

Hebben jullie ook naar IJsselstein gekeken? Daar loopt ook zo een project. 

 

Jan Lenssen 

We hebben advies gekregen om de synthese erbij te betrekken en dit is dhr. Sjaak 

Sluiters geworden. Hij is projectbegeleider en hij helpt ons met al het werk. 

Mevr. Kelly van Rijswijk geeft ondersteuning vanuit de gemeente. 

 

Horst Amerika heeft een mooi project opgebouwd, het leefhoes. 

Dit is een mooi voorbeeld. 

 

Er moeten gewoon veel onderzoeken plaats vinden, voordat er een 

projectontwikkelaar bij komt. 

De belegger wordt de eigenaar, maar het hoeft niet. 

De dorpsraad wordt gevraagd om positief te reageren op de aanvraag. 

De voorzitter bedankt Jan Lenssen en Carla van Zanten voor hun uitleg. 
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7.   Een Buurtactie c.q. snelheidscampagne opzetten voor in de Kloosterstraat 

      i.s.m. de politie, wie wil meewerken aan deze actie? 

Dit agendapunt wordt naar voren gehaald, omdat er toeschouwers bij zijn die alweer 

naar huis moeten, zij willen graag meepraten over dit onderwerp. 

 

Jo Nooijen 

Er is kort geleden een verkeersstelling geweest en er heeft een smiley gehangen, 

wat zijn de resultaten hiervan? 

Dit is bij de dorpsraad niet bekend. 

Jean zal dit navragen bij de gemeente. 

 

Voor de buurtactie zal de politie medewerking verlenen met een snelheidsmeter. 

 

John Jenniskens. 

In Lottum is een snelheidscampagne geweest. Je zou na kunnen vragen hoe zij dit 

gedaan hebben. 

Het was een groot project en de basisschool was er ook bij betrokken. 

 Sraar Voesten, Suus Versleijen, Jo Nooijen geven zich al op om mee te doen met de 

snelheidscampagne. 

Ze zullen te zijner tijd bericht ontvangen hoe verder. 

 

3b. Aanvragen prioriteitsgelden, tot nu toe.  

Gewoen Grubbenvors hebben een prioriteitenaanvraag gedaan voor de 

sfeerverlichting. 

In 2019 hebben ze nog   € 1000,00 tegoed van de dorpsraad en dan zullen ze een 

bescheiden bedrag ontvangen in 2020, 2021, 2022.  

G.G. is zelf aan het sparen om de verlichting elk jaar te kunnen betalen. Het is niet 

goedkoop. 

Het is goedgekeurd door de dorpsraad en door de gemeente. 

Graag wil de dorpsraad in 2022 een seintje hebben van G.G. dat het geregeld is met 

de verlichting. 

 

Kijk eens of de bomen op het Past. Vullinghsplein verlicht kunnen worden. het wordt 

op vele plaatsen gedaan. 

 Denk eraan, op het plein zitten ook ondernemers. 

 

De jaarlijkse aanvraag Prioriteitsgelden van Gewoen Grubbenvors wordt ook 

goedgekeurd door de dorpsraad. 

 

De watertap van de Samensprong. Dit is een aanvraag prioriteitsgelden van al langer 

geleden. 

Dit wordt op deze wijze afgekeurd. 
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Ze moeten de aanvraag opnieuw indienen, maar dan onder een andere noemer. 

Dus de aanvraag staat nog steeds open. 

 

Jean Gielen zal de contracten klaar maken, voor de goedgekeurde aanvragen en 

van de Samensprong ook doorsturen naar hun. 

 

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 13 maart 2019. 

Het strandje aan de Maas is helemaal klaar. 

Aan de zijkanten zijn greppels gegraven en er liggen varkensruggen. 

Meer banken om te zitten. 

Vraag uit de vergadering, Kun je een wandelpaadje maken vanuit het veer naar het 

Strandje aan de Maas? 

Hier wordt ook naar gekeken, maar niet meer dit jaar. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5.   In en uitgaande stukken. 

Hier zijn geen belangrijke dingen te bespreken. 

 

6.   Kennismakingsbezoek Burgemeester Palmen 16 juli 19.00 – 22.00 uur aan  

      de dorpsraad Grubbenvorst.  

      Hiervoor moeten we een programma (educatieve onderdelen) samenstellen.   

Je kunt veel doen en laten zien aan de Burgemeester. 

- Starten bij La Providence  

- De glas in lood ramen  bekijken. 

- Animatie van Kees Cligge. 

- Het carillon bekijken. 

- De Witte Dame. 

Je moet een goede route maken. 

John Jenniskens zegt, ga niet naar de ijsfabriek van Clevers, want daar gaat hij al 

naar toe met de Burgemeester. 

De dorpsraad zal dit gaan regelen. 

Verder wordt gevraagd om OCG erbij te betrekken. 

En verder iedereen die interesse heeft om met de nieuwe Burgemeester te wandelen 

door ons Grubbenvorst. 

 

8.   Wat verder ter tafel komt. 

Geen punten om te bespreken. 

 

9.   Rondvraag. 

John Jenniskens. 

Nodig de raadsleden uit voor de dorpsraadsvergadering. 

Er komen wellicht punten aan de orde die interessant zijn voor de raadsleden. 
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Kees Cligge. 

op 1 juni 2019 krijgt Grubbenvorst een dorpsverbinder. 

Dit wordt Vera v. Huet, zij gaat deze baan vervullen. 

Het wordt gefaciliteerd door de gemeente. Dus een betaald baan. 

Zij is er voor iedereen. Je kunt alle vragen aan haar stellen en zij legt de contacten. 

 

Sraar Voesten. 

De shoarma boer gaat langs Lekker Gewoen zitten met zijn bedrijf. 

Hij vertrekt uit de Kerkstraat. 

Navragen hoe het zit met de handhaving en naleving. 

Dit zal wel al gedaan worden door de gemeente, hier zit ook de vergunninghouder. 

Of zij rekening houden met de buurt, ik hoop het van wel. 

 

Er is een nieuw systeem binnen de gemeente met ’t Haeren. 

De verenigingen hebben een sleutel om in hun lokaal te komen en te verlaten. 

Volgens Sraar Voesten werkt het systeem niet goed. 

Mensen worden opgesloten of buitengesloten in het gebouw. 

De gemeente heeft ook niks laten weten over het nieuwe systeem, hier is helemaal 

geen info over geweest en ze hadden de verenigingen moeten inlichten en dit is niet 

gedaan. 

 

De beplanting in het dorp. 

De olifantenpaadjes worden dicht geplant, maar het baat niet. Er wordt gewoon weer 

doorheen gelopen. 

 

Jean Gielen 

Er komt een zebrapad bij, dit komt precies voor Jan Linders te liggen, bij de 

hoofdingang, maar ik ben nog bezig om ook 3 paaltjes erbij te verkrijgen, daar waar 

de kinderen moeten oversteken, worden nog al eens auto’s neer gezet om maar snel 

een boodschap te doen in de winkel en dit is gevaarlijk voor andere mensen, die bijv. 

het zebrapad willen oversteken. Dit is geen parkeerplaats. 

 

Er wordt gevraagd uit de vergadering om ook bij de Baersdonk vanuit de 

parkeerplaats ook een zebrapad aan te leggen.  

 

Ruud Meijers. 

De fietstunnel gaat definitief niet door bij de CVI. 

Hier wordt door de gemeenteraad van Venlo een ander plan gemaakt. 

 

Geertjan Zinken. 

Het fietspad bij het Sleutelbos is heel erg slecht. 

Bij het strandje aan de Maas kan je met een rolstoel of scootmobiel niet rijden. 

Er is ook geen plaats om de fiets te stallen. 
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De dorpsraad moet meer publiciteit zoeken en meer reclame maken. Meer naar 

buiten toe, dan zien de Grubbenvorstenaren wat jullie allemaal doen. 

 

Eric Thissen. 

De Pub gaat per 1 juni 2019 dicht. 

Vraag aan de dorpsraad om hier mee te denken om de Pub open te houden. 

Anders ouders vragen om mee te helpen. 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inzet en sluit om 22.10 uur de 

vergadering. 

 

 

 

 

 

  

 

 


