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                               Samenstelling Dorpsraad Grubbenvorst. 
 
Voorzitter:               Dhr. Ruud Meijers 
     
Penningmeester    Dhr. Wilbert Kusters 
     
Secretaris:     Mw. Jean Gielen-Clevers 
     
Lid:      Mw. Carla Smits 
 
 
 
Commissie Prioriteitsgelden, 
Eric Thissen, Thijs Marcelles. Wilbert Kusters. 
 
Commissie Dorpsradenoverleg. 
Ruud Meyers, Jean Gielen. 
 
Commissie Verenigingen, Grubbenvorst verenigt. 
Ruud Meyers, Jean Gielen 
 
Commissie Grubbenvorst - Online. 
Ruud Meyers. 
 
Commissie Evaluatie Kermis. 
Ruud Meijers – Jean Gielen – Café de Vonkel, Lekker Gewoen, In de Witte Dame, 
IJssalon Clevers, Stammineke. 
 
Commissie Maasoever project, Maasfront. Gezicht naar de Maas. 
Ruud Meijers – Wilbert Kusters – Jan van Schaik – John Jenniskens –  
Marc Peters – Tom Vaessen – Provincie – Rijkswaterstaat. 
 
Dijkverzwaring langs de Venloseweg/Dorpsstraat/ Bomenkap en groenvoorzieningen,  
Ruud Meijers – Jeanne Gielen i.s.m. gemeente. 
 
Commissie Sans Soucis. 
Jeanne Gielen, Joke Kersten- Jan Lenssen- Carla v. Zanten- Helen Eggenkamp –
Sjaak Sluiters- Wybe Bakker. 
 
Algemene onderwerpen. 
DOV/DOP – Structuurvisie – B&W en Gemeenteraad – Statuten ed. –Everlose Beek- 
Waterschap Peel en Maasvallei – Dijkversterking - project stroomlijn langs de 
onbedijkte Maas.  
LOG Witveld - Biologische Boeren in Noord-Limburg - Fresh Park Venlo- Klavertje 4, 
DCGV. Fijnstof.  
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JAAROVERZICHT  2019. 
16 Januari 2019 
De nieuwe wijkagenten voor Grubbenvorst stellen zich voor.    
Vanaf 2018 zijn er 2 wijkagenten aangesteld in Horst aan de Maas. 

Zij hebben een gebied onder hun hoede, dit zijn de dorpen binnen HadM, 

Sevenum, Grubbenvorst, Eversoord, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, 

In totaal mensen zijn er 80 a 90 mensen aan het werk ,dit is incl. Peel en Maas. 

 

Wij, zijn naar deze vergadering gekomen om ons voor te stellen en om eens te 

vragen wat er speelt in het dorp? 

Alle vragen zijn welkom. 

Iedereen kan rechtstreeks naar ons mailen indien er problemen zijn, als het maar niet 

strafrechtelijk is, maar als er bijv. een diefstal of inbraak is gepleegd, dan moet u wel 

de politie bellen en niet ons. 

 

Zou het kunnen om een inspreekuurtje te maken, bijv. een uurtje in de week? 

Dat zal volgens de wijkagenten niet te doen zijn. 

U kunt ons ook bellen voor dingen die een structurele aanpak nodig hebben. 

Een wijkagent is laagdrempeliger dan de politie. 

Wij willen graag meedenken met de mensen en met de personen die begeleiding 

nodig hebben en structuur. 

Er is ook contact met synthese. 

U kunt ook kijken op het internet  politie.nl mijn buurt. 

 

Vragen verkeersveiligheid: 

 

1) Welke onveilige of gevaarlijke verkeerssituaties ervaar jij als voetganger 

in Grubbenvorst? (Meerdere mogelijkheden kunnen worden ingevuld) 

2) Welke onveilige of gevaarlijke verkeerssituaties ervaar jij als fietser in 

Grubbenvorst? (Meerdere mogelijkheden kunnen worden ingevuld) 

3) Welke onveilige of gevaarlijke verkeerssituaties ervaar jij als automobilist 

in Grubbenvorst? (Meerdere mogelijkheden kunnen worden ingevuld) 

 

Vragen Openbaarvervoer: 

Hoe vaak maak je gebruik van het openbaarvervoer? 

4) Hoe beoordeel jij de bereikbaarheid vanuit Grubbenvorst van jouw 

gewenste bestemmingen met het openbaarvervoer? 

5) Welke bestemmingen zie jij graag toegevoegd aan het  OV? 

6) Hoe ervaar jij de rijtijden en dienstregeling van het huidige OV van en  

naar Grubbenvorst? 
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Vraag1 Omschrijving aantal Procent 

        

  Situatie Jan Linders 16 11% 

  Verkeersremmer Suus 13 10% 

  Hoek Clevers 12 9% 

  Spoorwegovergang 7 5% 

  Venloseweg 3 2% 

  Slechte stoepen 3 2% 

  30km regels  3 2% 

  Kloosterstraat (alg) 2 1,50% 

  Hoek Harry 2 1,50% 

  Voetpad Bisweide 2 1,50% 

  Merellaan Bussen te hard 2 1,50% 

  Geparkeerde auto's 2 1,50% 

 

Vraag 2 Omschrijving aantal procent 

        

  Hoek Clevers 16 11% 

  Verkeersremmer Suus 14 10% 

  Hoek Harry 11 8% 

  Venloseweg 10 7% 

  30km-zone regels 7 5% 

  Zumpelplein 5 4% 

  Spoorwegovergang 5 4% 

  Witveldweg 4 3% 

  Lottumseweg/Irenestr. 2 1,50% 

  Rotonde 2 1,50% 

  Jan Linders 2 1,50% 

        

 

Vraag 3 Omschrijving aantal Procent 

        

  Verkeersremmer Suus 47 35% 

  Hoek Harry 18 13% 

  30km-zone-regels 8 6% 

  Venloseweg 7 5% 

  Hoek Clevers 7 5% 

  Zumpelplein 7 5% 

  Jan Linders 5 4% 

  Gladheid Californischeweg 2 1,50% 

  Lottumseweg/Irenestr. 2 1,50% 

  Spoorwegovergang 2 1,50% 
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   Toelichting door aanvrager voor prioriteitsgelden, deze is: 

 Drinkwatertap Basisschool de Samensprong. 

Nederland heeft het beste kraanwater ter wereld. 

Kraanwater is een gezond en lekker alternatief voor frisdrank. 

Ons schoolplein krijgt binnenkort met behulp van ouders ook een make-over en daar 

past de watertap perfect bij. 

Voorbijgangers, ouders , buurtbewoners worden via singsing uitgenodigd om uit te 

rusten en water te pakken, iedereen is welkom. 

Gebruiksvriendelijk, een druk op de knop. 

Hufterproof, degelijk en onderhoudsvriendelijk. 

Beheerd en streng gecontroleerd door WML. 

WML ondersteund in de promotie en communicatie. 

Wordt geplaatst op een plek die te zien is vanuit de stoep en makkelijk bereikbaar.is. 

 

WML verzorgt de aansluiting en plaatsing van het tappunt, alsmede het jaarlijkse 

beheer. 

De realisatie tappunt, aanschaf tappunt met meterput incl. plaatsing en 

aansluiting  

         €  5.900,- 

Het is mogelijk het tappunt te personaliseren 

- Uw eigen logo       €      50,- 

- Uw geheel eigen design       €     200,- 

- Jaarlijks beheerpakket per jaar, door gemeente?         €     590,- 

 

Toezeggingen. 

Mededelingenblad.       €      150,- 

OBS De Samensprong      €      150,- 

Gemeente Horst aan de Maas     € 

Dorpsraad Grubbenvorst.      €   1.500,- 

 

Chris Bartels. 

Er is een vraag binnen gekomen om bij de Venloseweg rododendrons terug te 

planten. 

Staatsbosbeheer wil geen rododendrons in het bos bijplanten. Er zal wel onderhoud 

worden gepleegd. 

Hij had ook contact gehad met de bomenspecialist van de gemeente en hij zou er 

wel naar kijken of er iets aan te doen was. 

 

Laurens Schreurs. 

Hij ruimt elke dag zwerfafval op in Grubbenvorst. 

Jaarverslag 2018 

Aantal wandelingen 533 

Totaal km. 2140. Totaal uren 574. Totaal kg 720. 

Aantal meldingen 38. Restafvalzakken opgehaald 87. Statiegeld € 52,36 
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Laurens geeft uitleg over het grote aantal vuil, wat hij per jaar ophaalt. Hij ontvangt 

van de gemeente gratis zakken en de gemeente komt de volle zakken bij hem thuis 

ophalen. 

Hij heeft een grote wensenlijst, Bijv.: 

Alles statiegeld. De vakkenvullers van de supermarkt even buiten de rommel laten 

opruimen. Ook verenigingen in het buitengebied, de rommel buiten opruimen. 

Een wandelclubje rommel laten opruimen in de bossen, tijdens hun tochten. 

Boetes uitdelen bij grote vuilnis bijv., koelkasten en dergelijke. 

Afvalbakken plaatsen bij parken en banken. 

Laurens heeft het jaarverslag ook naar de gemeente gestuurd. Ze waren razend 

enthousiast. 

Namens iedereen die op de vergadering is, Laurens hartelijk dank voor al het werk 

dat je het hele jaar doet. 

Hij ontvangt een verdiend groot applaus. 

 

Jaarvergadering 13 maart 2019. 

   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 

 

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! 

mailto:landschap@horstaandemaas.nl
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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. 

 

  Strandje aan de Maas. 

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

de Maas? En hebben zij eventueel ook ideeën?.   

 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. 

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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 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. 

 

  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. 

 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 en paaltjes, zodat de kinderen ook 

veilig kunnen oversteken. Zij gaan via deze weg naar de gim. Op deze manier 
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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. 

 

    Voor elk probleem had hij wel een oplossing    

 

 
Jos Jacobs 
Hij is op 10 april 2019, 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. 
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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.  

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. 

 

15 mei 2019 

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. 
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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. 

 

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, burgerpannels 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. 
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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. 

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. 

 

 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. 

 

.   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. 
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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. 

 

18 september 2019. 

   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? 
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We zijn bezig om alles rond te krijgen. 

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

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 zullen 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. 

 

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. 
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November 2019 

   Dhr. Ruud van Heugten, directie van Greenport Venlo. 

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? 

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!!! 
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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 

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. 
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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. 

 

   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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulist Secretaris Dorpsraad Grubbenvorst 

Jeanne Gielen-Clevers. 
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