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Verslag van de openbare dorpsraadsvergadering. 

Gehouden op, woensdag 23-3-2022. 

Locatie, t Haeren. 

 

Aanwezig: 

Ruud Meijers, Peggy Boogaarts, Carla Smits, Mieke Geurts, Wilbert Kusters, Jeanne Gielen. 

Eric Thissen, Thijs Marcellis, Kees Cligge, Dhr. R. van Heugten(greenport). Jac Jeurissen (greenport). 

Monique Peeters en nog 2 personen (zie aanwezigheidslijst) 

 

Afgemeld. 

John Jenniskens, Jeanne Gielen 

 

Agenda: 

 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Greenport Venlo komt bijpraten over de ontwikkelingen rond Greenport       

      Venlo.  Directeur  Dhr. R. van Heugten. Jac Jeurissen, Marion Paulussen. 

      zullen aanwezig zijn, om al uw vragen te beantwoorden. 

4.   Verslag van de dorpsraadsvergadering 15 september 2021. 

5.   Financieel jaarverslag 2020 – 2021 en begroting 2022. 

6.   Verslag van de kascontrole commissie.  

Zij zullen decharge verlenen aan penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2020 – 2021. 

7.    In en uitgaande stukken. 

8.    Bouwen in Grubbenvorst. 

9.    Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Wilbert Kusters. 

       Aftredend en niet herkiesbaar Mw. Carla Smits. 

10.  Rondvraag. 

11.  Sluiting. 

 

1.Opening. 

Ruud Meijers  

Voorzitter, heet iedereen van harte welkom en hij is blij dat we weer op een normale manier kunnen 

vergaderen in ’t Haeren. 

 

2. Mededelingen. 

Ruud vertelt dat Jeanne er helaas niet bij is. Daarna geeft hij het woord aan de heer R van Heugten 

directeur van Greenport. 
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3. Greenport Venlo komt bijpraten over de ontwikkelingen rond Greenport Venlo.   

De heer van Heugthen laat in deze presentatie zien welke ontwikkeling er zijn rond het gebied 

Greenport Venlo. Hij vertelt dat hij deze keer vooral de nadruk wil leggen op de ontwikkeling in het 

gebied Klaver 11. Dit is gebied tussen de Horsterweg en A73. In dit gebied zijn al 2 nieuwe bedrijven 

gevestigd namelijk THT New Cool en ARCO. Er loopt een vergunningsaanvraag van de firma 

Windvision voor een biovergistinstallatie. Zij hebben de activiteiten overgenomen van de firma RMS. 

Jack Jeurissen heeft aangeven dat hij  goede contacten heeft met de Firma Windvision.  Hij zal de 

uitnodiging van de Dorpsraad voor een gesprek overbrengen en Jack zal  er voor zorgen dat Ruud de 

contact gegevens krijgt. 

 

Verder wordt er verteld dat er in het gebied van Greenport een aantal kleine kavels beschikbaar 

komen voor particuliere om er een woning met eventueel een bedrijfsgebouw te bouwen. Verder wil 

Greenport zich inzetten om de natuur rondom Greenport en Grubbenvorst verder te ontwikkelen 

zodat er een gesloten gebied komt tussen Zaarderheiken en Kaldenbroek. Ook verteld de heer Van 

Heugten dat de daken op alle nieuwe gebouwen zodanig gemaakt worden, dat deze geschikt zijn om 

zonnepanelen op te leggen. De heer van Heughten geeft aan dat ruim 100 ha van de daken op 

Greenport al vol gelegd zijn met zonnepanelen. Vanuit de zaal komt de vraag hoe het zit met de 

brandveiligheid. De heer Van Heugten legt uit dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht 

worden genomen.  

 

Daarna laat de heer van Heughten nog een foto zien van het nieuwe park voor arbeidsmigranten op 

de plaats waar nu nog de WPK gevestigd is. Op de vraag vanuit de zaal of Greenport deze 

ontwikkelingen nog kan tegenhouden, vertelt de heer van Heugten dat zij geen partner zijn in deze 

ontwikkelingen en er dus niks aan kunnen doen. 

 

Ruud bedankt de heer van Heugthen en de heer Jeurissen voor hun heldere uitleg en mooie 

prestentatie. De zaal is vooral te spreken over de natuurontwikkelingen die Greenpark in gang heeft 

gezet.  

 

 

4.  Verslag van de dorpsraadsvergadering 15 september 2021. 

Ruud heeft een vraag over de notulen. Deze vraag aan Mieke, Wilbert en Eric Thissen gaat over het 

Plekske van Geluk. Eric Thissen verteld dat er vanuit Staatsbosbeheer helaas het antwoord is 

gekomen dat Staatsbosbeheer geen verdere objecten en of aanpassingen in het bos wil hebben. De 

projectgroep wil nog wel kijken wat er mogelijk is op de grond van het “Gebroken Slot” 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

 

5. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 en begroting 2022 

Wilbert vertelt dat er in de jaren 2020 en 2021 door corona weinig projecten geweest zijn. Een 

bijzonder project wat hij nog wel benoemd is de verkeersmiddag waarin het onder aandacht brengen 

van 30 kilometer zone op de Kloosterstaat. Hij bedankt Peggy, Carla en Mieke voor het organiseren 

van deze geslaagde middag. Verder benoemd hij nog 2 bijzondere prioriteitsaanvragen die 

ingewilligd zijn. Dat zijn de projecten Cees van den Berg en de Bouwhal van de Plaggenhouwers.  

 

In 2020 is er wat minder geld uitgegeven dan dat er is binnengekomen. In 2021 is er door de grote 

aanvraag van de bouwhal meer geld uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Daardoor is er wat 

ingeteerd op het vermogen. De begroting wordt verder goedgekeurd.  Ook wordt er met Monique 

Peeters een afspraak gemaakt om meer toelichting te geven op het overzicht van de 
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prioriteitsaanvragen. Daarnaast wordt er met Ruud afgesproken dat er nog een DB vergadering 

belegd wordt over de opmerking die de kascommissie geschreven heeft inzake de prioriteitsgelden. 

 

6.Verslag van de kascontrole commissie.  

Aangezien Jeanne er niet is leest Kees Cligge de verklaring voor van de kascommissie. 

Zij hebben decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaren 2020 – 

2021. 

 

7.   In en uitgaande stukken. 

Geen vragen. 

 

8.  Bouwen in Horst aan de Maas. 

Ruud Meijers geeft aan dat er in de komende tijd 100 nieuwe woning in Grubbenvorst gebouwd gaan 

worden. En dat de verdeling beter zou kunnen zijn 30% sociale huur, 20% vrije sector huur/verhuur 

en 50% koopwoningen. Verder geeft Ruud aan dat er geen projectgroep wordt opgericht omdat dit 

maar over 18 woningen zou gaan.  

 

9.  Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Wilbert Kusters. 

     Aftredend en niet herkiesbaar Mw. Carla Smits. 

 

Ruud bedankt Carla voor al haar jaren bij de dorpsraad. Haar inzet is erg op prijs gesteld. Daarna 

bedankt Ruud Wilbert voor zijn inzet voor de Dorpsraad.  

 

10.  Rondvraag. 

Wilbert vraagt aan Ruud of hij de twee mails van Pieter Verstegen heeft gezien. Ruud geeft aan de hij 

deze mail gezien heeft en deze gaat beantwoorden. Ook vraagt Mieke aan Ruud of hij eens kan 

informeren, waarom er niet alleen zand wordt afgevoerd bij de CVI, maar waarom er ook donker 

zand wordt aangevoerd. Ruud zegt toe dit na te vragen bij de CVI . 

 

11.  Sluiting. 

Ruud Meijers dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.15 uur. 

 

 


