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Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Grubbenvorst. 

Gehouden op: woensdag  18 september 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: 

Geertjan Zinken, Kees Cligge, John Jenniskens, Eric Thissen, Chris Bartels,  

Math Vilain. 

 

Agenda: 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Toelichting door aanvrager voor prioriteitsgelden, deze is: 

• Stichting Oranjecomité Grubbenvorst. 

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 15 mei 2019 

5.   In en uitgaande stukken. 

6.   Thema Wonen. Wij, de dorpsraad, zoeken info wat er zoal leeft op het  

      gebied van wonen  bij de inwoners.  

7.   Verlichting in de 8 bomen op het Past. Vullinghsplein  

8.   Bomen aanplant op de Venloseweg. 

9.   Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

1.   Opening. 

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

 

2.   Mededelingen. 

Toegevoegd aan de agenda wordt punt 8. 

Bomen aanplant op de Venloseweg. 

Verder zijn er geen mededelingen. 
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3.   Toelichting door aanvrager voor prioriteitsgelden, deze is: 

• Stichting Oranjecomité Grubbenvorst. 

Dhr Math Vilain is voorzitter van het Oranje comité Grubbenvorst. 

Hij vertegenwoordigt in deze de stichting.. 

 

Na 75 jaar bevrijding willen wij dit in 2020 gaan vieren met verschillende activiteiten. 

Eerst is er op 4 mei de dodenherdenking en direct daarna vertrekken atleten naar 

Wageningen, daar wordt het vuur opgehaald en  met het bevrijdingsvuur rennen ze 

richting Grubbenvorst in estafette. 

Op 5 mei zal dit gepresenteerd worden aan Grubbenvorst in een vorm van een 

vlammenhouder. 

Het vuur zal branden van 12.00 uur tot 24.00 uur.  

Op deze dag zullen vele personen worden uitgenodigd. De uitnodiging komt tegen 

die tijd. 

B&W en de Dorpsraad zullen er ook bij horen. 

 

Eric Thissen. 

Vraag 1. 

De dorpsraad Lottum stond niet vermeld. Horen zij er niet bij? 

 

Math Vilain 

Ze horen er zeker bij. En wij hebben priogelden gevraagd aan Lottum 500 euro. 

Bij de dorpsraad Grubbenvorst, is dit 1500 euro. 

Lottum heeft 2000 inwoners en daar krijgen we niet meer van de gemeente. 

 

Dit is neer gelegd bij de wethouder, om navraag te doen. 

Bij deze het antwoord: 

We subsidiëren evenementen niet op basis van aantal inwoners maar op basis van 

het evenement. Dit is zeker niet hoe het subsidiesysteem werkt. 

Ik weet ook niet waar die beleving vandaan komt. 

Als we zo zouden redeneren dan zouden de kleinen dorpen in verhouding tot Horst, 

Sevenum en G’vorst nagenoeg geen subsidie meer krijgen. 

Wethouder Han Geurts. 

 

Op 24 november komen oude voertuigen uit de oorlog door Grubbenvorst. 

Wij, het Oranje Comité, zullen dan voor  koffie en vlaai zorgen.  

 

Vraag 2. 

De post onvoorzien op de begroting is erg hoog 720,00 euro? 

We zijn bezig om alles rond te krijgen. 

We willen 10,000 euro en niet meer en niet minder. 

 

 

 



3 
 

Vraag 3. 

De post bevrijdingsfeest/maaltijd is zeer hoog. Is een nadere specificering mogelijk, 

want een maaltijd van 6000 euro is wel erg hoog? 

Er zullen 300 mensen worden uitgenodigd voor de lunch. deze is gratis. 

De vlam moet ook blijven branden en dat kost ook geld. 

 

Vraag 4. 

Is de post vervoer wel reëel, busje huren en benzinekosten?  

 Het busje kost 200 euro. 

 

Vraag 5. 

De post vlammenhouders graag nader toelichten? 

De vlammenhouders voor de atleten is duur. 

Er komen T-shirts, met eigen logo op van 2 sportscholen, 1 uit Lottum en 1 uit 

Grubbenvorst. 

 

Vraag 6. 

Is er door de organisatie te leven met een garantie tot max 1500 euro, die eventuele 

te korten door de dorpsraad wordt toegezegd? 

We vragen alleen 1500 euro. De cijfers liegen er niet om. 

Ik heb liever een vast bedrag. 

 

Als het afgelopen is kunnen jullie alle rekeningen inzien. 

Indien er geld over is, kan iedereen die een sponsoring heeft gedaan 1/5 deel  

terug ontvangen. 

Eric Thissen: 

Ik neem aan dat de sponsoren er niet op staan om geld terug te krijgen. 

 

De vlammenhouders worden van ijzer gemaakt en zullen groot zijn.. 

Ze komen langs het kiosk te staan. 

 

Math Vilain wordt bedankt voor de toelichting op de aanvraag. 

 

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 15 mei 2019. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5.   In en uitgaande stukken. 

Er zijn geen bijzonderheden. 

Jean Gielen heeft wel navraag gedaan over het zebrapad, welk er nog steeds niet 

ligt. 

Verder gevraagd of de verkeerstelling klaar is. 

Dit moet volgens de gemeente nog allebei  uit gezocht worden. 
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6.   Thema Wonen. Wij, de dorpsraad, zoeken info wat er zoal leeft op het  

      gebied van wonen  bij de inwoners.  

Hier kunnen we kort over zijn. 

De gemeente heeft laten weten dat wij geen vooronderzoek hoeven te doen over de 

woonbehoefte. 

Dit onderwerp komt op maandag 28 oktober 2019 in Swolgen aan de orde. Iedereen 

die geïnteresseerd is kan komen. 

De gemeente zorgt zelf voor de uitnodigingen. 

  

7.   Verlichting in de 8 bomen op het Past. Vullinghsplein  

Waarom 8 bomen?? 

Op het Past. Vullinghsplein staan meer bomen. 

John Jenniskens. 

Hier kan ik kort over zijn. 

Het is gewoon zo gekomen. 

Je kunt ook niet alle bomen voorzien van verlichting. 

Als je alles optelt, kosten de bomen €1000 per jaar.. 

Zou het geen goed idee zijn als we zouden zeggen, de dorpsraad adopteert 2 bomen 

en misschien een nieuwe ondernemer ook 2 bomen of zo??  en iemand anders ook 

2 bomen of 1 boom??? 

Hier wordt over nagedacht. 

John Jenniskens bedankt voor jou input. 

 

8.   Bomen aanplant op de Venloseweg. 

Chris Bartels. 

Hij heeft navraag gedaan bij het Waterschap, over de bomen die nog aangeplant 

moeten worden op de Venloseweg. 

Dit is tot heden nog niet gebeurt. 

Dit gebeurt in het najaar. 

 

Staatsbosbeheer ook daarover aangesproken, maar zij zijn zich er niet van bewust, 

dat er nog bomen geplant moeten worden in Grubbenvorst. 

 

9.   Rondvraag. 

Geertjan Zinken. 

De zandafgraving bij het CVI. 

De ingaande en uitgaande vrachtwagens zijn een gevaar op de weg! 

Bij het viaduct is het helemaal gevaarlijk. 

Er staat dan ook geen verkeersregelaar op de weg om alles in goede banen te 

leiden. 

Maar er wordt door de vergadering gezegd, dat er s’morgens wel iemand staat om 

het verkeer te leiden. 

Carla Smits heeft een klacht ingediend omdat er geen verkeersregelaar staat  en 

omdat het toenemende vrachtverkeer over de Venloseweg rijdt. Dit is verboden. 
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John Jenniskens. 

Heeft de dorpsraad al iets gedaan met de verkeersactie die op stapel staat?? 

Nee dit is nog niet geregeld. We zijn met te weinig mensen. Maar het komt nog. 

 

Math Vilain. 

De stoepranden en straten worden niet meer ontdaan van het onkruid, hoe zit dat?? 

Er is geen goed onderhoud bij de gemeente, dat klopt, er is geen geld voor. 

De branders komen op de rechte stukken. 

Door de droogte groeit het onkruid ook harder. Dan is er voor de gemeente geen 

houwen aan.  De gemeente is nog op zoek naar een goede oplossing. 

 

Geertjan Zinken. 

Op het Past. Vullinghsplein zijn de banken aan vernieuwing toe. Of laat er onderhoud 

plegen. Eigenlijk moet degene dit zelf bij de gemeente doorgeven. 

Wij de dorpsraad gaan niet over het onderhoud van het groen en banken. 

 

Ruud Meijers. 

1. De dorpsraad is in de gelegenheid om een houten bank, die is gezaagd uit de 

gekapte boom hoek Maricollenweg/Kloosterstraat,  ergens te plaatsen in het dorp. 

Waar kunnen we deze het beste plaatsen? 

In het park, hier is de bank niet veilig voor de hangjongeren. Die gaat in de fik. 

Dat moeten we zeker voorkomen. 

Bij de la Providence in de tuin?. 

Jean Gielen zal contact opnemen met Carla van Zanten hierover en dit bespreken. 

2. Er komt vanuit de gemeente in 2022 een nieuwe omgevingswet. 

Iedereen die hier graag over mee wil praten is welkom. 

Wij, de dorpsraad zullen tegen die tijd een ambtenaar uitnodigen speciaal voor dit 

thema. Dit zal dan ook in de mededelingenblad komen te staan. 

 

Carla Smits. 

1. Waarom kan ik niet op de dijk wandelen. Alles is afgesloten met hekken. 

Het waterschap heeft deze gronden in bezit en het mag niet. 

Bovendien heeft een bewoner van de Kerkstraat grond verkocht aan het Waterschap 

onder het beding dat de dijk niet gebruikt gaat worden als wandelpad. 

Dit is al eerder gevraagd, toen heeft de dorpsraad zelf voor een wandelpad op de dijk 

gevraagd. Dat kon niet, vanwege je dan ook over privé grond loopt en niemand wil 

vreemde mensen in de tuin. 

2. Kan het strandje aan de Maas gebruikt worden door rolstoelgebruikers /rollators? 

Nee dat gaat niet, in verband met de stenen die er liggen. 

3. Het wandelpad vanuit het veer naar het strandje aan de Maas, komt dit er wel? 

Dit gaat wel door. 
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10. Sluiting. 

De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering om 

21.45 uur. 

De volgende dorpsraadsvergadering zal zijn op: 20 november 2019. 


