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Verslag van de openbare dorpsraadsvergadering. 

Gehouden op 18 mei ‘22 

Locatie, ’t Haeren te Grubbenvorst. 

 

Aanwezig, 

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

Aanwezige gasten,  

Kees Cligge, Toon v. Gerven, Danny Straten en Ton Besouw. 

 

Agenda: 

1.   Opening. 

2.   Mededelingen. 

3.   Er is een werkgroep Groengroep Grubbenvorst. Zij willen zich aan  

      Grubbenvorst voorstellen, met name,                             

      dhr. Ton Besouw en dhr. Danny Straten. 

4.   Verslag van de jaarvergadering jl. 23-3-2022. 

5.   In en uitgaande stukken. 

6.   Prioriteitsgelden in de toekomst. 

7.   Het werven van nieuwe mensen voor de dorpsraad Grubbenvorst. 

7.   Wat verder ter tafel komt. 

8.   Rondvraag. 

9.   Sluiting.  

 

1. Opening. 

Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen. 

Harmonie St. Joseph en uitvaartcentrum Salderbron, hadden een herdenkingsdienst 

georganiseerd, maar door corona is dit op de plank blijven liggen. 

Deze herdenkingsdienst is voor mensen die in coronatijd zijn gestorven. 

Maar, wordt er dan niemand vergeten? 

Salderbron en La Providence hebben hier wel info over, als de fam. dit toelaat natuurlijk. 

En is er nog wel behoefte aan? 

Dit moeten we pijlen of hier nog interesse voor is. 

 

Kees Cligge. 

Bij Grubbenvorst-Online zoeken wij een dorpsverbinder(ster)  

Ruud Meijers en Kees Cligge hebben hierover een gesprek gehad met de gemeente 

met Michael Verheijen.  

Hiermee willen we de kwetsbare burger pakken, door middel van behoefte geven. 

Dit moet iemand zijn, die de weg weet en moet over autoriteit beschikken. 

DORPSRAAD GRUBBENVORST 

                   Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl 
                           www.dorpsraadgrubbenvorst.nl 
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Eigenlijk zoeken we een duo, die elkaar helpen met vraagstukken enzo. 

Voor degene die hier in de vergadering zit, graag meekijken of je zo iemand kent, die dit wel 

zou willen doen. 

Het is een betaalde baan. dhr. Roy Bouten wil hier ook aan meewerken. 

 

Wij hebben ook een huiskamerfunctie en die is in de Baersdonck op vrijdag middag tussen 

14.00 uur en 16.00 uur. Hier kun je ook terecht als je vragen hebt over jou computor en zo. 

Of alleen een kop koffie wilt drinken, kan dat ook.  

    

3.   Er is een werkgroep Groengroep Grubbenvorst. Zij willen zich aan  

      Grubbenvorst voorstellen, met name,                             

      dhr. Ton Besouw en dhr. Danny Straten. 

Danny Straten stelt zich voor, samen met Ton Besouw, zij vormen de werkgroep  

Groengroep Grubbenvorst. 

Ze staan onder Stichting Gewoen Grubbevors. 

 

Kees Cligge verteld, dat hij aan de Asterstraat woont, en dat de bult een schandaal is voor 

ons dorp, zo slecht staat het ervoor. 

Danny verteld dat hier al een initiatief voor is binnen gekomen, naar de gemeente toe. 

Dat is nou iets waar wij, ons dan voor kunnen gaan inzetten, verteld Danny. 

Kees was daar niet van op de hoogte. 

 

Iedereen die een initiatief heeft, voor wat betreft groen, kan aankloppen bij hun en dan kijken 

we of dit te verwezenlijken is. 

Brainstormen, plannen uitwerken enz. 

De bewoners moeten dan wel zelf mee aan de slag. Wij als groengroep nemen niet alle 

taken over, dat is voor de bewoners zelf. 

Er wordt een struin pad aangelegd van Grubbenvorst naar Lottum. 

En wordt een wandelpad via St. Jansweg naar het bos perceel gemaakt. 

Achter fam. Steegh moeten we kijken of daar nieuwe aanplant moet komen, maar deze 

grond is van de Veiling Zon. 

De Kloostertuin aanpassen en verbeteren, zodat de kinderen en de ouderen samen kunnen 

zijn, Let op, Sans Soucis is  bezig om daar te bouwen. 

Als er plannen zijn zullen we zeker kijken of wij, prioriteitsgelden kunnen aanvragen. 

 

De heren worden  hartelijk bedankt voor de presentatie. 

 

4. Verslag van de jaarvergadering jl. 23-3-2022. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en Wilbert wordt bedankt voor de notulering. 

 

5. In en uitgaande stukken. 

Deze worden besproken en 1 bericht komt eruit, dit gaat over de nieuwe weg, hier moet een 

naam voor verzonnen worden, de dorpsraad had, burgemeester Vermaatenhof, maar kan 

ook Servaas Huys hof worden met sterfdatum erbij, die naam is nog beter. 

Ruud Meijers zal deze bespreken met de Historische Kring. 
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6. Prioriteitsgelden in de toekomst. 

De gemeente gaat alle dorpsraden korten op de subsidie prioriteitsgelden. 

Dat wordt 28 % minder. 

Dat is erg veel, als je bekijkt, dat wij het geld altijd en elk jaar op hebben aan aangevraagde 

gelden. 

Eversoord, bijv. hebben 240 inwoners en wij 5000, maar het bedrag is overal hetzelfde. 

dat is maar raar. Hier moet iets aan gedaan worden. 

De gemeente was ook verrast, toen ze dit hoorden, maar ze komen hierop terug. 

 

7. Het werven van nieuwe mensen voor de dorpsraad Grubbenvorst. 

Het werven heeft tot nu toe niks opgeleverd. 

Wij hebben nu nog 4 personen in de dorpsraad en Wilbert doet nog de financiën. 

en bij de prioriteitscommissie zoeken ze ook een nieuw persoon erbij. 

Kees Cligge wordt hierover aangesproken, voor de priocommissie en hij zal hierover 

nadenken en zegt hij zelf, ik ben wel streng!!! 

 

8. Wat verder ter tafel komt. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

9. Rondvraag. 

Peggy Boogaarts stelt voor om elke 3 maanden een dorpsraadsvergadering te houden. 

Dat kan altijd en als er dingen zijn, dan kunnen we makkelijk een vergadering bij elkaar 

roepen. 

De eerst volgende vergadering is al vastgesteld. Deze is op 21 sept. ’22, over 3 mnd. 

 

     10.   Sluiting.  

Ruud Meijers dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inzet en sluit de vergadering  

om 21.15 uur. 


