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Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Grubbenvorst. 

Gehouden op: woensdag   20 november 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: 

Chris Lucassen, Mart Claassens, Ad Willemse, Mariet van Beek, Mart Claassens,  

Tien Verstegen, Pieter Verstegen, Sraar Voesten, Chris Bartels, Eric Thissen,  

Mieke Geurts, John Jenniskens, Leon Hendrix, Jan Hendrix, Jan Maes, Geertjan 

Zinken, Ger Vermeulen, Jan Lenssen, P .Stassen. Lilian Osther met partner. 

 

Namens het bestuur van Greenport Venlo waren aanwezig: 

Ruud van Heugten, Marion Poulussen, Jack Jeurissen.  

 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Dhr. Ruud van Heugten, directie van Greenport Venlo, is dan aanwezig en    

      informeert ons over de nieuwste ontwikkelingen, over de omgeving van ons    

      dorp.  Indien je geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen van de omgeving  

      Greenport Venlo en ons dorp, heb je vragen?? 

      Denk aan bijv.: Windmolenpark, Golfbaan, Ontwikkelingen klaver 11,   

     (Horsterweg) Campus, de Railterminal, verlichting bij bedrijfsgebouwen….. 

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 18 sept. 2019 

5.   In en uitgaande stukken. 

6.   Geluidsoverlast in Grubbenvorst. 

      Nieuw op te richten werkgroep. 

7.   Herplant kaalslag Sint-Jan Sleutelbos langs de Venloseweg. 

      Wat doen de instanties zoals de Gemeente, Waterschap en        

      Staatsbosbeheer?? 

8.   Prioriteitsgelden 2019. 

9.   Wat verder ter tafel komt. 

10.  Rondvraag. 

11. Sluiting. 

DORPSRAAD GRUBBENVORST 

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

Ruud Meijers, voorzitter van de dorpsraad Grubbenvorst, heet iedereen welkom en 

opent de vergadering. 

Het zaaltje waar we nu zitten is eigenlijk te klein, want er zo veel mensen gekomen. 

Dat is fijn. Alvast bedankt voor uw komst. 

 

2.   Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3.   Dhr. Ruud van Heugten, directie van Greenport Venlo, heeft het woord. 

Allen hartelijk welkom voor uw komst. 

We gaan geen hele presentatie geven, maar een paar plaatjes en u kunt alle vragen 

stellen die u maar heeft. 

We gaan beginnen met het windpark. 

Hij legt ’t gebied klavertje 4 / Greenport Venlo uit. 

Er komen 9 windturbines. Die worden in een rechte lijn geplaatst. 

Hier is een bestemmingsplan voor gemaakt. 

De laatste stand van zaken is nu, Er is door een aantal mensen, beroep tegen 

aangekaart bij de Raad van State. Op 18 december 2019 zullen ze een uitspraak 

doen. 

Als de goedkeuring er is zal Green keuze het windpark realiseren. 

Aan het einde van 2020 en in het begin van 2021 zullen ze er staan. 

 

Vraag. 

Hoeveel stroom / energie levert het op? 

36 mega watt. Dit is voldoen stroom voor 28.000 huishoudens. 

Vraag. 

Zijn de schadelijke stoffen meegenomen? 

Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. 

Het zijn ook megatransporten om de windmolens te vervoeren naar hun bestemming. 

Die worden goed begeleid. 

De windmolens zijn 150 meter hoog en daar komen nog de wieken op. 

 

Op veel grote bedrijven op het Greenport zitten ook al zonnepanelen. 

en het zullen er nog wel meer worden. 

Daar heb je ook veel stroom van. Als alle bedrijven ze plaatsen hebben we 90 

hectare vol liggen met zonnepanelen. 

De bedrijven gebruiken de stroom eerst wat ze zelf nodig hebben en de stroom die 

over is, wordt opgeslagen. 

Hiervoor wordt een nieuwe tussenstation  (trafohuis ) gebouwd in de zone ten 

noorden van Trade Port Noord ( achter locatie Sevenumseweg 41 )  

 

Vraag. 

Waarom komt er geen zonnepark? 
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De gemeentes waren er niet voor. Dat kost teveel landbouwgrond / natuur. 

 

Vraag. 

De grondwallen die zijn 6 meter hoog, komt daar nog beplanting op? 

De gemeentes vonden de aanplant geen goed idee. Ze laten er gras groeien. 

Maar het onkruid groeit erg hard daarop!!! 

Dat wordt teveel. Het onkruid schiet door en groeit op ‘t landbouwgrond, die wij 

moeten bewerken en op een gegeven moment, kan de boer zen land niet goed 

bewerken door het onkruid. 

Antwoord, 

Het duurt een paar jaar, dan verschraald het onkruid en dan heeft u er ook geen last 

meer van. 

 

Vraag, 

Wat staat er te gebeuren met de Geometriebronnen op Californië? 

Antwoord, 

De energie wordt daar 3 km onder de grond naar boven gepompt. Er zijn 2 putten die 

in bedrijf zijn, bij 2 verschillende bedrijven. 

1 bedrijf heeft storing, na een explosie, een soort aardbeving, ( dit is onderzocht ) die 

iedereen in de buurt heel goed gevoeld en gehoord heeft en die ligt stil en hij kan 

deze ook niet meer gebruiken. 

Om deze weer op te starten kost miljoenen. Dus dat bedrijf weet nog niet hoe ze dit 

gaan aanpakken. 

 

De ontwikkelingen op de klavers gaan goed. 

De railterminal is nog in aanbouw en is in begin 2020 operationeel en ontlast het 

vervoer over de weg in de regio. Elke trein die dagelijks wordt geladen en gelost, leidt 

tot 10.000 á 12.000 vrachtwagens per jaar minder op de weg. 

 

Klaver 11 ( Horsterweg ) 

Hier zijn nog kavels te koop voor agribusiness.  

Een mest verwerkingsbedrijf ( biovergasinstallatie ) heeft vergunning aangevraagd 

om op de Horsterweg te kunnen bouwen, maar dit is nog onder de rechter, die gaat 

er over beslissen of ze een bouwvergunning krijgen of niet. 

 

Op de Venrayseweg zijn geen nieuwe ontwikkelingen op stapel. 

 

Is er een ontsluitingsweg, of komt die op de Horsterweg? ( Klaver 11 ) 

Als het verkeer niet meer aan kan, komt er een nieuwe ontsluitingsweg, om de 

verkeershinder te ontlasten. 

De gemeentes hebben beraad over de nieuwe ontsluitingsweg, deze is al misschien 

15 jaar geleden op papier gezet. Maar de oude bestemmingsplan is uit het 

verkeersplan genomen en nu kunnen ze beslissen of de nieuwe ontsluitingsweg 

ergens anders kan worden neer gelegd, want in het oude plan kwam de nieuwe weg 
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slecht uit de bus, het zou zomaar eens kunnen dat strakst dan iedereen die weg ging 

gebruiken, en dat is niet de bedoeling. Dan loopt die weg snel vast. Vandaar ze een 

nieuw plan moeten bedenken. De nieuwe weg, zal nog wel even duren, die is er nog 

niet. De gemeente gaat over het geld. Zij beslissen. 

Het ecoduct over de A73 wordt naar verwachting ca. 20 meter breed en de 

voorbereidingen starten wanneer de benodigde gronden zijn verworven. 

 

Parc Zaarderheiken. 

Achter de boerderij van de fam. Pelen komt een natuur en recreatiegebied. De totale 

oppervlakte van de nieuwe aanleg wordt ca. 150 hectare. 

De realisatie van dit recreatiegebied is mede mogelijk doordat een exploitant een 18 

holes golfbaan aanlegt. Door het ontbreken van hekken om de golfbaan, blijven 

wegen en paden ook openbaar toegankelijk ook voor niet golfers, hier kan 

gewandeld en gefietst worden. 

 

Vraag, 

Heeft de golfbaan wel bestaansrecht?  Die sport staat onder druk. 

De verenigingsbanen hebben het erg moeilijk, De vrije banen doen het goed en dit 

wordt een vrije baan. Iedereen kan komen golfen en hoeft geen lid te worden. 

De gronden worden verpacht en niet verkocht. 

 

Vraag, 

Hoe wordt de compensatieplicht benut? 

Van de ruim 400 hectare is inmiddels 121 ha gerealiseerd en wordt benut op de 

percelen. 

 

Het Greenport Business Park kent een kleine verkaveling en is met name geschikt 

als vestigingslocatie voor MKB, maakindustrie en agrifoodbedrijven. 

Een mooie plek ook voor bedrijven die aansluiten bij de thema’s van de Brightlands 

Campus greenport Venlo. Grootschalige logistiek bij voorkeur niet hier. 

 

Verlichting op de bedrijfsgebouwen. 

Vrachtwagen chauffeurs hebben veel licht nodig. Maar de lampen schijnen te fel.  

Er is met de bedrijven een overleg geweest en het licht is nu veel minder fel. en de 

bedrijven zelf sparen ook stroom uit. 

In het vervolg wordt bij de bouwplannen, de verlichting ook besproken. 

We zijn ook op zoek naar bedrijven om te laten zorgen, dat zij de verlichting alleen 

laten branden als het nodig is. 

Verder zijn er geen vragen meer. 

 

De directie wordt bedankt voor de presentatie. Ieder die de zaal wil verlaten mag 

gaan. 
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4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 18 sept. 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5.   In en uitgaande stukken. 

Hier zijn geen vragen over. 

 

6.   Geluidsoverlast in Grubbenvorst. 

John Jenniskens 

Hij is lid van de werkgroep en verteld waarom het onderzoek gestart wordt. 

 Leden van de dorpsraad en raadsleden uit Grubbenvorst hebben hier vragen over 

gekregen.    

Wanneer helder is door hoeveel mensen overlast ervaren wordt, is de volgende stap 

in kaart brengen hoe groot de overlast is. 

Dat kan bijv. door metingen te verrichten, dan weet je wat er speelt. 

Iedereen kan op 3 manieren hun mening geven.  

Ten 1ste  kan dit door te stemmen op de poll van de face-blok pagina en 

geluidsoverlast Grubbenvorst. 

Ten 2de  kun je een email sturen naar geluidsoverlast@ziggo.nl 

Ten 3de  kan er een voorgedrukt formulier bij supermarkt J.Linders in Grubbenvorst in 

de brievenbus worden gedaan. 

En het komt ook in het mededelingenblad en de Hallo. 

Bedankt John Jenniskens voor het goede initiatief. De dorpsraad werkt hier zeker 

aan mee. 

 

7.   Herplant kaalslag Sint-Jan Sleutelbos langs de Venloseweg. 

      Wat doen de instanties zoals de Gemeente, Waterschap en        

      Staatsbosbeheer?? 

Chris Bartels. 

Hij had een brief naar de gemeente gestuurd over de kaalslag in het St. Jan 

Sleutelbos, maar dat moesten we zelf oplossen. 

Dus ben ik maar weer in de pen gegaan en het Staatsbosbeheer en het Waterschap 

aangeschreven over de herplant van de bomen op de Venloseweg. 

24 bomen moeten worden herplant, maar vanuit Staatsbosbeheer komen er maar 8 

te staan. En deze zullen ze ook gaan planten. 

 

Langs de fam. Steegs is een bos aangeplant, zo’n 10 jaar geleden, door Fresh Park. 

Die dag was het boomplantdag. Daar is dus helemaal niks meer van over, alleen 

onkruid.  De dorpsraad moet eens navragen om weer nieuwe bomen te planten op 

dat stuk. De veiling heeft geld genoeg. (krijgen die dan wel water??) 

 

8.   Prioriteitsgelden 2019. 

Elke kern krijgt het zelfde bedrag per jaar om te besteden. 

Bijv. Eversoord heeft 250 inwoners. Wij 5000. Wat kun je daar aan doen? 

De gemeenteraad vindt het geen goed plan om te kijken naar het aantal inwoners. 
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Iedereen ontvangt hetzelfde bedrag vanuit de gemeente. 

Misschien hebben andere dorpen andere investeringen, activiteiten. 

 

9.   Wat verder ter tafel komt. 

10.  Rondvraag. 

Deze 2 agenda punten worden samengevoegd. 

 

Wilbert Kusters. 

Er is een spreekuur geweest van onze wijkagenten. 

De meest gestelde vraag was, de snelheid op meerdere plaatsen. 

Bijv. Kloosterstraat, Lottumseweg, Venloseweg, en ook door de bussen, die rijden 

veel te hard. Het lijkt soms of ze proberen zo hard mogelijk van bushalte naar 

bushalte te jagen. 

Ariva zal hier bericht over krijgen. 

De politieagenten willen ook graag met ons meewerken om een snelheidsmeting te 

organiseren, vooral met de jeugd. 

Ze willen zelfs naar de scholen gaan om dit te regelen. 

 

Jan Lenssen. 

Bedankt dorpsraad voor de bijdrage in prioriteitsgelden die wij voor Sans Soucis 

hebben mogen ontvangen. 

En hij kan mededelen, dat ze een bereidheidsverklaring heeft ontvangen van de 

gemeente. Dus Sans Soucis kan verder en er is nog een lange weg te gaan. 

 

Ger Vermeulen. 

Op de Venloseweg wordt veel te hard gereden.  

Iedereen zal op de fiets moeten stappen en gaan fietsen en auto laten staan. 

 

Ruud Meijers. 

De Californische weg en de Venrayseweg, als het zo door gaat met het 

vrachtverkeer, zullen deze wegen dicht slippen door vrachtwagens. 

Het snelverkeer wordt als maar drukker en drukker. 

Dit probleem moeten we goed in de gaten houden. 

 

11. Sluiting. 

Ruud Meijers bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet en sluit om 22.00 uur 

de vergadering. 

 

 


