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Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Grubbenvorst. 

Gehouden op: woensdag   15 januari 2020. 

Locatie: ’t Haeren te Grubbenvorst. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Presentielijst:  

Leden: 

Voorzitter:  Ruud Meijers Carla Smits 

Penningmeester: Wilbert Kusters 

 

Aanwezige gasten: 

Pieter Versteegen, Ton Geurts, Mieke Geurts, Ger Vermeulen, Piet Seegers, Richard 

van de Wegen, Sraar Voesten, Gert Jan Zinken, Kees Cligge, Peggy Boogaarts 

 

Afgemeld:  Secretaris: Jeanne Gielen, John Jenniskens, Chris Bartels. 

 

1. Opening 

2.Mededelingen 

3.Notulen Dorpsraad Vergadering dd. 20 november 2019 

4.In - en uitgaande stukken 

5.Vervolg verkeersenquête 2019 

6.Resultaat van bevraging van de inwoners van Grubbenvorst over geluidsoverlast 

en eventuele vervolgstappen 

7. Prioriteitsgeld 

9. Groenvoorziening en aanplant nieuwe bomen  

10.Wat verder ter tafel komt 

11.Rondvraag 

12.Sluiting 

 

1.   Opening. 

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

opent de vergadering. Hij vertelt dat Jeanne door ziekte afwezig is. Ook zegt hij dat 

Chris Bartels afwezig is en dat hij helaas ernstig ziek is. Omdat Chris de afgelopen 

tijd veel bezig is geweest met de Groenvoorziening rondom Grubbenvorst en 

hierover niet veel te vertellen is, stelt Ruud voor punt 9 van de agenda te schrappen. 

 

2.   Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen. 
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3.   Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 20 nov 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd en Ruud bedankt Jeanne voor het uitgebreide 

verslag. 

 

4.   In en uitgaande stukken. 

Hier zijn geen vragen over. 

 

5: Vervolg verkeersenquête 2019 

Op deze verkeersenquête zijn zeer veel reacties binnengekomen. Volgens deze 

enquête is de Kloosterstraat het grootste knelpunt. Deze straat wordt door veel 

mensen als gevaarlijk beschouwd. Ook de auto’s die bij Cafetaria Harry worden 

geparkeerd maken het ook onoverzichtelijk. Er is een extra zebrapad gepland bij Jan 

Linders. Carla Smits en Peggy Boogaarts gaan een actie voorbereiden om de 

mensen in Grubbenvorst veiliger door de Kloosterstraat te laten rijden. Ook gaan ze 

voor overleg naar het spreekuur van de politie op 21-1-20. Wordt vervolgd. 

 

6.  Resultaat van bevraging van inwoners van Grubbenvorst over 

geluidsoverlast en eventuele vervolgstappen. 

 

Er is een duidelijk verschil tussen de mensen die rondom het Ericaplein en omgeving 

wonen en de mensen die in de buurt van het centrum wonen. De mensen rondom 

het Ericaplein ervaren meer geluidsoverlast dan de mensen die in het centrum 

wonen. Mieke Geurts vond de responstijd van 10 dagen erg kort, maar hier is bewust 

voor gekozen. De meeste respons kwam toch in eerste paar dagen. De meeste 

ervaren lasten zijn van de A67 en A73 en het Veilingterrein. 

 

Piet Seegers leest de vragen voor die gesteld zijn aan de gemeente: 

1) Er is al eerder reactie binnen gekomen bij de gemeente en wat is er 

meegedaan? 

2) Hoe zit met de beplanting die het geluid moet tegenhouden? 

3) Kan er een oplossing gevonden worden voor de mensen die geluidsoverlast 

ervaren? 

4) Is er overleg met de gemeente Venlo over geluidsoverlast? 

5) Waar ligt de uitbreiding van het Veilingterrein? 

6) Er moest een bos ontstaan tussen het veilingsterrein en het dorp. Dit is nooit 

ontstaan. Wie is hier verantwoordelijk voor? 

7) Ervaren andere kernen ook geluidsoverlast? 

8) Zijn er al metingen verricht? En zo ja, wat is hiermee gedaan? 

9) Wat zijn de normen voor het ervaren van geluidsoverlast? 

 

Piet Seegers merkt op dat dit een eerste aanzet is en dat nog veel moet gebeuren. 

In de vergadering wordt gesteld dat dit een Burgerinitiatief is. 



3 
 

 

7. Prioriteitsgelden. 

Er loopt nog 1 aanvraag uit 2019 en dat is het waterpunt voor de Samensprong.  

Het is wachten op de antwoorden die de Dorpsraad aan de ouderraad van de 

Samensprong heeft gesteld. De eerste aanvraag voor 2020 is ook binnen en dat 

betreft de aanvraag van Gewoon Grubbenvorst. Er volgt een oproep om voor 2020 

nieuwe ideeën c.q. aanvragen in te dienen. Dan volgt er een vraag wat is er gedaan 

met het Beste idee van Grubbenvorst en Ruud merkt op dat dit helaas niet echt van 

de grond is gekomen. Ton Geurts vraagt aan de Dorpsraad of dit initiatief niet bij 

iemand anders ondergebracht kan worden, bijvoorbeeld bij de Gemeente. En Ruud 

merkt op dat hierover nagedacht gaat worden.  

 

10 Wat verder ter tafel komt. 

Er is een asfaltweg aangelegd op het terrein van de CVI. Richard van de Weegen 

maakt zich hierover ernstig zorgen met name over de toekomstige afwikkeling van 

vrachtverkeer wat van de CVI afkomt. Er zou een toezegging zijn van de gemeente 

Venlo om het verkeer via hun gebied te laten rijden. Helaas is t.a.v. de financiering 

van dit plan een kink in de kabel gekomen, omdat de Provincie het bedrag 

gehalveerd heeft. Wordt vervolgd. 

Het geld moet er wel komen volgens Venlo.  

 

11. Rondvraag 

Wilbert vraagt aan Kees of hij de kascontrole zou willen doen. En Kees zegt dit toe. 

Sraar vraag bij wie moet je zijn als de straatverlichting niet werkt. Ruud merkt op dat 

dit bij ZIO ligt, maar dat een en ander nog wel verbeterd kan worden. 

Ruud doet nog navraag bij gemeente.  

Kees doet een oproep om de agenda ook op Grubbenvorst Online te zetten.  

Carla vraag hoe het zit met de bomenaanplant op de Venloseweg. Ruud weet te 

vertellen dat de aannemer die de dijken verhoogd heeft de lanenstructuur hersteld 

heeft.  Alleen wie er verantwoordelijk is voor de herplant in het Sleutelbos is 

onduidelijk. Ruud hoopt dat Chris hem daarover nog wat kan vertellen.   

 

11. Sluiting. 

Ruud Meijers bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet en sluit om 21.10 uur 

de vergadering. 

 

 


