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Verslag van de openbare dorpsraadsvergadering. 

Gehouden op, woensdag 15 - 9 -2021. 

Locatie, t Haeren. 

 

Aanwezig: 

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

Eric Thissen, Thijs Marcellis, Tien Verstegen, Thea en Frans Maas. 

Jos Wijnen, Dick Seuren. 

 

Afgemeld. 

John Jenniskens, Ger Vermeulen, Carla Smits. 

 

Agenda: 

1.    Opening. 

2.    Mededelingen. 

3     Verslag van de dorpsraadsvergadering 14 juli 2021. 

4.    In en uitgaande stukken. 

5.    Toelichting over de aanvraag Prioriteitsgelden, naam van het project, 

       Truukblik op…… De Kapper. ( Jacobs ) 

6.    Bouwen in Horst aan de Maas. 

7.    Energielandschap. 

8.    Update: Veilig op Weg. 

9.    Wat verder ter tafel komt. 

10.  Rondvraag. 

11.  Sluiting. 

 

1.Opening. 

Ruud Meijers  

Voorzitter, heet iedereen van harte welkom , na een lange tijd niks en nu kan het weer, met 

restricties. 

 

2. Mededelingen. 

Mieke Geurts  

heeft 2 voorbeelden gemaakt, om bij de gelukszuil, Plekske van Geluk te plaatsen. 

Een Witte dame en een met tekst Grubbenvorst, ontwerpen zijn alvast uit klei gemaakt. 

Mooi gedaan Mieke. 

Iedereen is al meteen voor De Witte Dame. 

Mieke gaat ermee aan de slag. 
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Verder is Carla Smits gestopt bij de dorpsraad als lid. Zij wil graag andere dingen gaan doen. 

Ruud Meijers wil het volgend jaar als hij jarig is geweest ook stoppen bij de Dorpsraad. 

Hij wordt dan 75 jaar en dan wordt het tijd om te stoppen. 

 

3.  Verslag van de dorpsraadsvergadering 14 juli 2021. 

Eric Thissen  

merkt op dat er in de notulen staat, dat er beter gecommuniceerd moet worden met de 

prioriteitsgelden commissie. 

Maar dat kan altijd zegt hij. 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

 

4.    In en uitgaande stukken. 

Geen vragen. 

 

5.    Toelichting over de aanvraag Prioriteitsgelden, naam van het project, 

       Truukblik op…… De Kapper. ( Jacobs ) 

Jos Wijnen 

 verteld en bespreekt de kosten van het boek. 

Er komt een boek over het leven van Harrie Jacobs uit Grubbenvorst, plaatselijk bekend als De 

Kapper. 

De geboren Venlonaar was veel meer dan een markant dorpsfiguur. Of je nu wilde of niet, je kon niet 

om hem heen. 

De drukkosten worden nog besproken, maar het boek zal een harde cover krijgen in plaats van een 

soft cover zoals eerst de bedoeling was. 

Dit wordt dan een kleine prijsstijging in de drukkosten. De prioriteitscommissie vindt dit geen 

probleem. 

Eric Thissen vraagt zich af, hoe kunnen we de kapper Jacobs onthouden over 1 jaar? 

Door het boek.  

Hier komt ook een QR code in te staan en dan kun je via je telefoon of tablet luisteren naar liedjes en 

verhalen. 

Verder zijn er schilderijen, deze zouden misschien in de Providence op gehangen kunnen worden. 

Wij, als organisatie willen ook dan boeken gaan uitdelen bij de Providence aan de dementerende 

personen. 

Zorg er dan voor dat er niet teveel tekst in komt, maar veel foto’s. 

Het leesplankje, hiermee wordt bedoeld,  het dialect, dit is ook herkenbaar voor vele. 

 

Wij de prioriteitscommissie zijn dan ook van mening dat de gevraagde bijdrage op steun van de 

Dorpsraad kan rekenen maar wel onder de volgende vier voorwaarden: 

1) Er komt een plaquette in het centrum van Grubbenvorst (liefst voormalig woonhuis) waarop 

het verhaal van Harrie de Kapper verteld wordt en minimaal drie liedjes te horen zijn 

2) De scholen worden nauw betrokken bij dit project waarbij leerlingen niet allen dit jaar maar 

ook alle volgde jaren kennis kunnen nemen van de historie van Harrie de Kapper en diens 

betekenis in het dorp. Daarnaast krijgen beide basisscholen ieder twee exemplaren van het 

uit te geven boek.  

3) Er wordt een serieuze poging gedaan (inclusief verslaglegging naar de Dorpsraad) om 

minimaal 3 werken van Harrie de Kapper inclusief het vertelde verhaal tentoon te stellen in 

de publieke ruimte van la Providence (ook QR-code). Daarnaast zijn minimaal drie 
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herkenbare liedjes van Harrie de Kapper ook blijvend te horen in La Providence op een 

centrale plaats. 

4) Een eventueel batig saldo zal worden gespendeerd aan een expositie van een groot deel van 

de 15 schilderijen van Harrie de Kapper binnen 2 jaar na uitgifte van het boek.   

 

6.    Bouwen in Horst aan de Maas. 

Ruud Meijers  

geeft een presentatie via een scherm over bouwen in Horst aan de Maas. 

In Horst aan de Maas worden 1000 woningen gebouwd. 

30% sociale huur 

30 % vrije sector huur/verhuur 

40 % koopwoningen. 

Zo worden de woningen opgedeeld in alle 16 kernen van onze gemeente.  Het maakt niet uit of je in 

jou dorp 10 of 100 woningen wilt bouwen, aan die % moet je voldoen. 

Dit wordt dan Dorpsplannen Wonen genoemd. 

 

Er zal een woon- enquête ( digitaal ) gehouden worden onder alle inwoners van Horst aan de Maas. 

Voor degene die geen internet heeft, zal er een andere oplossing gezocht worden, misschien via de 

dorpsraden, dat zij dit dan regelen met hun inwoners. 

 

Procesvoorstel 

  Verzamelen data per dorp: 

ETIL / STEC 

Woningcorporatie 

Makelaars 

Projectontwikkelaars 

Woon-enquête 

 

 

In gesprek over data, conclusies en belangrijkste thema’s met: 

Dorpsraad 

3 ‘bekende dorpelingen’: starter, gezin en senior 

2 genodigden via corporatie 

 

Samenstellen Dorpsplannen 

Concept voorleggen aan gesprekspartners 

Input verwerken en dorpsplannen vaststellen 

 

Planning Globaal. 

Verzamelen data:   September + Oktober 

» Woon-enquête:  20 sept – 10 okt 

Gesprekken met dorp:                Vanaf 24 oktober  

Eerste resultaten delen met  

raad in themabijeenkomst wonen 30 november 

Concepten opstellen:                November + December 

Vaststellen Dorpsplannen Wonen 1e kwartaal 2022 
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7.    Energielandschap. 

Groene energie onder eigen regio. 

In december 2020 heeft de gemeente Horst aan de Maas het kader voor Opwek van Duurzame 

Elektriciteit vastgesteld, kortweg KODE. 

 

De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld om 30% van de totale energievraag binnen de gemeente 

middels duurzame elektriciteit lokaal op te wekken. 

 

Er zal een voorlichtingsavond komen hierover en wel op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur in 

 ‘t Haeren. 

Dit komt in week 37 ook in t mededelingenblad. 

Als er weinig mensen hierop reageren, zullen ze zelf ook actie ondernemen om mensen aan te 

trekken voor de avond. 

Aanmelden moet via hun website: www.energielandschaphorstaandemaas.nl 

Op 28 sept. Is er een themavergadering en die is online te volgen over energielandschap. 

  

8.    Update: Veilig op Weg. 

Peggy Boogaarts 

 licht toe. 

Veilig op weg zal plaats vinden op 2 oktober smiddags, van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

- Paul Verbond fietsenhandel, doet een e-bike challenge. 

- Fietsproef voor kinderen. 

- Remweg demo. 

En nog vele activiteiten. 

Veilig op weg regelt ook heel veel.  Dus het zal een hele mooie middag worden. 

 

9.    Wat verder ter tafel komt. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

10.  Rondvraag. 

Jeanne Gielen 

De kinderraad. 

Er zijn vanuit aan dorpen van Horst aan de Maas 19 kinderen aangemeld. 

Alle kinderen die zich hebben aangemeld mochten mee doen. 

In het begin werd gevraagd om 2 kinderen uit elk dorp te vragen, maar door het aantal mag iedereen 

die zich had aangemeld mee doen. 

Er is ook een kinderburgemeester gekozen. Het is een jongen geworden uit Horst. 

Op 22 sept a.s. is de installatie. 

Vanwege de corona mag er maar 1 ouder bij aanwezig zijn. 

Je kunt dit ook online live volgen. 

De kinderraad gaat het hebben over onderwerpen als social media, pesten, klimaat en hoe onze 

gemeente nog leuker kan zijn voor kinderen.  

 

Raadsleden kunnen wat leren van kinderen 

Zo’n kinderraad bestaat uit kinderen tussen de 10 en 14 jaar die hun eigen dorp vertegenwoordigen. 

Er wordt op een aantal woensdagmiddagen vergaderd over plannen die de kinderen zelf belangrijk 

vinden. Uiteindelijk wordt één project uitgekozen dat ook écht uitgevoerd wordt. Hoe tof is dat? 

http://www.energielandschaphorstaandemaas.nl/
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Nog mooier: de kinderraad vergadert in de raadzaal, waar ook de ‘grote’ gemeenteraad vergadert. 

En we hebben twee voorzitters! Burgemeester Ryan Palmen krijgt hulp van een speciale 

kinderburgemeester. Verder moet je ook weten dat er altijd gemeenteraadsleden zijn die de 

kinderraad helpen als ze aan het vergaderen zijn. Dan leer jij hoe zo’n vergadering gaat, en dan leren 

de raadsleden van jou wat kinderen belangrijk vinden. Wist je trouwens al dat de 

kinderraadsvergaderingen ook worden uitgezonden?  

 

Als je je aanmeldt voor de kinderraad, dan wordt je naam, leeftijd en woonplaats bekend. Ook 

worden foto's en filmpjes van je gemaakt en gepubliceerd. Daarvoor hebben we toestemming nodig 

van je ouders. Zonder deze toestemming kun je géén kinderraadslid worden. 

 

Verder zijn er geen vragen. 

 

11.  Sluiting. 

Ruud Meijers dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 


