DORPSRAAD GRUBBENVORST
Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl
www.dorpsraadgrubbenvorst.nl

Verslag van de openbare Dorpsraad Vergadering.
Datum: woensdag 16 januari 2019.
Locatie: ’t Haeren te Grubbenvorst.
Aanvang: 20.00 uur.
Presentielijst:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Ruud Meijers
Jeanne Gielen
Wilbert Kusters

Leden.
Carla Smits

Aanwezige gasten:
Kees Cligge, Chris Bartels, Laurens Schreurs, Peggy Boogaarts, Jac Camps,
Michel Peeters, Lilian Oster, Lydwien Steegh, Monique Joordens,
Richard Roggeveen wijkagent, Luuk Meevissen wijkagent.
richard.roggeveen@politie.nl luuk.meevissen@politie.nl
politie.nl mijn buurt
Afgemeld
Carla Smits, John Jenniskens, Ger Vermeulen, Eric Thissen, Thijs Marcellis.
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag van de dorpsraadsvergadering dd. 21 november 2018.
4. In en uitgaande stukken.
5. Toelichting door aanvrager voor prioriteitsgelden, deze is:
Drinkwatertap Basisschool de Samensprong.
6. De nieuwe wijkagenten voor Grubbenvorst stellen zich voor.
7. De eindresultaten over de enquête verkeersveiligheid en openbaar vervoer.
8. Strandje aan de Maas.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

1. Opening.
De voorzitter Ruud Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Met name de nieuwe wijkagenten, hartelijk welkom, zij komen zich voorstellen.
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2. Mededelingen.
De agenda wordt omgegooid en we beginnen met de nieuwe wijkagenten.
Punt 8 Strandje aan de Maas, vervalt, maar komt in maart weer op de agenda.
6. 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.
Kees Cligge.
Hij zou heel graag willen dat de wijkagenten contact opnemen met Kees om iets te
plaatsen op de website Grubbenvorst online. Dit wordt geregeld
Lilian Oster zou ook graag contact op willen nemen met de wijkagenten, ze zou
graag willen dat de wijkagenten een bezoekje brachten op hun basisschool de
Samensprong. Dit wordt geregeld.
Er is ook een Burger Advies Raad in HadM maar deze is voor alle 16 kernen.
De wijkagenten hebben daar geen contact mee.
Wilbert Kusters.
Kun je een algemeen netwerk maken zoals Buurt preventie Whats app?
In de beheerdersgroep zit al wijkagent Luuk Meevissen.
Dit netwerk is er al.
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De wijkagenten vragen zich af, of wij als gemeente Grubbenvorst op de hoogte zijn
van de hangjongeren die her en der rondhangen en dingen doen die niet door de
beugel kunnen.
Kees Cligge.
Nou zegt Kees, hij woont aan de bult in Grubbenvorst en maakt zich grote zorgen
over wat daar zich allemaal afspeelt.
Drank, drugs en veel overlast en verkoop van drugs, auto’s die over het gras liggen
te crossen. Je kunt zelfs spuiten gaan opruimen en lege bierflessen opruimen,
anders kunnen er geen kleine kinderen meer gaan spelen en daar is de bult voor
bedoelt, en niet voor de hangjongeren die alleen rotzooi maken en denken dat alles
kan.
Kees Cligge heeft vaker de politie gebeld, maar dan als ze er zijn is er niks aan de
hand en daarna komt de politie niet meer kijken.
De wijkagenten.
Bel altijd met ons, als u zoiets ziet. Wij gaan er op af.
Meld het als er iets niet pluis is.
Vraag uit de vergadering.
Kunt u via kenteken de personen terug halen?
Ja dat kunnen ze.
Als de hangjongeren overlast plegen in winkels, bel ons.
Er zijn een paar jongeren die veel overlast veroorzaken, die pakken we aan, via een
verbod, dat ze bijv. niet meer in de winkels mogen komen of niet meer in het park of
de bult, voor een langere periode.
Ruud Meijers bedankt de wijkagenten voor de komst en hopelijk hoeven we niet vaak
te bellen.

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:
4) Hoe vaak maak je gebruik van het openbaarvervoer?
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5) Hoe beoordeel jij de bereikbaarheid vanuit Grubbenvorst van jouw
gewenste bestemmingen met het openbaarvervoer?
6) Welke bestemmingen zie jij graag toegevoegd aan het OV?
7) Hoe ervaar jij de rijtijden en dienstregeling van het huidige OV van en
naar Grubbenvorst?
Vraag1

Omschrijving

aantal

Situatie Jan Linders
Verkeersremmer Suus
Hoek Clevers
Spoorwegovergang
Venloseweg
Slechte stoepen
30km regels
Kloosterstraat (alg)
Hoek Harry
Voetpad Bisweide
Merellaan Bussen te hard
Geparkeerde auto's
Vraag 2

Omschrijving
Hoek Clevers
Verkeersremmer Suus
Hoek Harry
Venloseweg
30km-zone regels
Zumpelplein
Spoorwegovergang
Witveldweg
Lottumseweg/Irenestr.
Rotonde
Jan Linders

Procent
16
13
12
7
3
3
3
2
2
2
2
2

aantal

11%
10%
9%
5%
2%
2%
2%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
procent

16
14
11
10
7
5
5
4
2
2
2

~4~

11%
10%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
1,50%
1,50%
1,50%

Vraag 3

Omschrijving

aantal

Verkeersremmer Suus
Hoek Harry
30km-zone-regels
Venloseweg
Hoek Clevers
Zumpelplein
Jan Linders
Gladheid Californischeweg
Lottumseweg/Irenestr.
Spoorwegovergang
Vraag 4

Procent
47
18
8
7
7
7
5
2
2
2

35%
13%
6%
5%
5%
5%
4%
1,50%
1,50%
1,50%

soms
nooit
regelmatig
vaak

67
36
12
8

50%
27%
9%
6%

Slecht
matig
goed
goed Venlo

36
19
12
2

27%
14%
9%
1,50%

Horst/station
Sevenum
Station Gr'vorst
Ziekh.Venlo
Ziekh.Venray
Venray
Scholen Horst

86
14
7
3
2
2
2

64%
10%
5%
2%
1,50%
1,50%
1,50%

Goed
Slecht
Redelijk
Slechte aansluiting op OV Bl.
Aanpassen aan omstandigheden

31
23
9
2
2

23%
17%
7%
1,50%
1,50%

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Totaal antwoorden
Gemiddeld antwoord
p/deelnemer.

375
2,8

De verkeer enquête wordt door Ruud Meijers uitgelegd aan de vergadering.
Iedereen is het er over eens, de Kloosterstraat is het grootste gevaar, voor mensen
die zich niet aan de regels houden, uiteraard.
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Heel veel situaties kloppen wel, maar er zijn meerdere verkeersdeelnemers die zich
niet aan de regels houden. Als iedereen dit wel zou doen, gebeurde er niks.
Het zou een goed idee zijn om de verkeers enquête ook aan de ondernemers te
laten zien.
Dit is een goede tip en de dorpsraad zal deze meenemen.
5. 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.
OBS De Samensprong
Gemeente Horst aan de Maas
Dorpsraad Grubbenvorst.

€
€
€
€

150,150,-

Wilbert Kusters.
De ouderraad zal deze aanvraag moeten indienen, via de basisschool De
Samensprong zal er geen geld worden uitgekeerd van de Dorpsraad.
Dit mag niet van de gemeente.
Vragen.
Wie is er verantwoordelijk na school tijd van de watertap?
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Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?
Je moet ook duidelijkheid hebben wat de gemeente bij zal dragen.
De Ouderraad zal een officiële nieuwe aanvraag moeten indien bij de Dorpsraad.
4. In en uitgaande stukken.
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
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.
9. Rondvraag.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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10. Sluiting.
Voorzitter Ruud Meijers, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inzet en sluit
om 22.15 uur de vergadering.
De volgende Openbare dorpsraadsvergadering is op woensdag 13 maart 2019.
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