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Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst
9 maart 2016
1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van J. Derikx, R. Derikx, B. Driessen, T. Hoeijmakers, J. Jenniskens, P. van
Megen, G. Seuren, J. Wanten,

2. Verslag vorige vergadering (26 november 2015) en binnengekomen stukken.
Verslag
Verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

Binnengekomen stukken
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt, doorgenomen en van toelichting voorzien op de
vergadering.

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a.
Fietspad Broekhuizen-Horst v.v.
Fietspad is waarschijnlijk gereed in maart 2016.
Festiviteit organiseren rondom de opening?
Smiley plaatsen op de Stokt i.v.m. 60 km.
Accommodaties
BMV Broekhuizenvorst:

Fanfare gaat uitproberen of de panelen geluiddempers voldoen aan de verwachtingen. Kosten zijn
ongeveer € 4.000,00.
Reactivering Oude Maasarm / Beveiliging Broekhuizen
Voorlichting door het Projectbureau heeft in januari jl. plaatsgevonden in Broekhuizenvorst.
Belangengroepen hebben in de komende weken gesprekken met 3 mogelijke aannemers.
Waar e.e.a. gaat starten is nog niet bekend.
Volgens de huidige planning is in 2020 de beveiliging op orde en in 2022 is alles gereed.
Parkeerproblematiek Broekhuizen / Loswal Broekhuizen
Beide onderwerpen zijn onderdeel van het project bij Projectenbureau.
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Werkgroep heeft plan Loswal gemaakt. Gemeente heeft de ideeën overgenomen, behalve de
passantenhaven.
Gevolgen leefbaarheid op de Stokt als gevolg van wensen Lottum en Melderslo om de
Meerlosebaan te verharden
Concept rapport is klaar en ligt bij B&W in Horst. Daarna wordt het ter beschikking gesteld van de
Dorpsraden.

4. Financieel Jaarverslag
Kascontrole heeft plaatsgevonden en de administratie is akkoord bevonden.
Wordt ter vergadering uitgereikt en van toelichting voorzien.
4. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
•

Lottumseweg / Hoogstraat gaat op de schop. Gesprek heeft plaatsgevonden met de Gemeente.
Aanwonenden worden uitgenodigd i.v.m. ideeën over de uitvoering.

•

Verlichting kade bij de Veerstoep wordt aangepast aan het nieuwe veerpont.

•

Varkensruggen Op de Kamp worden wit gemaakt.

•

Nieuwe containers worden geplaatst in Broekhuizen en Broekhuizenvorst. De aanwezigen
vragen zich af of er geen betere oplossing is.

•

Swolgenseweg voorrangsweg? Aanwonenden en voetbalclub hebben vragen bij het
realiseren hiervan. R. Cornelissen belt met Gemeente hierover.

•

C. Absil vraagt aandacht voor de put op het terrein Nol Clabbers. Grond is verkocht.
Gevraagd aan het Projectbureau om de put te sparen. Gedacht wordt om de spanten en
stenen put op te metselen.
Historisch kring houdt vinger aan de pols.

•

J. van Megen: het aanplakbord aan de Veerweg ziet er schandalig uit. Hij heeft hierover
gebeld met de gemeente: als de Dorpsraad het nodig vindt dat het bord moet blijven, dan
blijft het. Plakker aanspreken op hun “plakgedrag”.
H. van Wylick zal dit onderwerp bespreken in het Dorpsradenoverleg.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

T. Bartels-van Rensen
Secretaris
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Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen:
vergadering
Reactivering oude Maasarm
Wat is de werkelijke stand van zaken?

Contactpersoon
H. van Wylick

16-10-2008

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. 24-06-2009
voorlichtingsbijeenkomst
Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar
vragen

10-12-2009

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners

15-12-2010

Toelichting gemeente en projectbureau

07-05-2011

Onveilige dijken!!

24-10-2012

Toelichting waterschap over veiligheid dijken

13-12-2012

Gezamenlijke brief van DR Broekhuizen/Broekhuizenvorst en DR 12-02-2014
Blitterswijck) aan gemeente Horst aan de Maas / gemeente
Venray / Projectbureau over o.a. de verkeersveiligheid tussen
Broekhuizenvorst en Blitterswijck. Eind februari 2014 wordt e.e.a.
besproken in de betreffende colleges
Wachten op afspraak met colleges en briefschrijvers.

11-09-2014

Opnieuw in gesprek (gemeentes, Dorpsraden, Walkro, Van
Leenders en Oelemans)

11-12-2014

Omgeving kasteel Ooijen is uit het PIP gehaald en zal nu via
gemeentelijst bestemmingsplannen gaan.

26-11-2015
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Beveiliging Broekhuizen-Broekhuizenvorst

J. Wanten

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep
Maas over sluitstuk kades

10-09-2009

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door
gemeente bespreken met de aanwonenden

07-05-2011

Stappenplan

07-05-2011

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten

21-11-2011

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de
aanwonenden Maas)

03-12-2011

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau
Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de
aanwonenden.

15-12-2011

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau
om over de hanteerde hoogtes te praten
Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid
opbouwen kades.
Communicatie naar aanwonenden is niet goed geweest terwijl
hier goede afspraken over zijn gemaakt

15-12-2011

In maart 2013 nieuwe informatiebijeenkomst

13-12-2012

Projectbureau heeft krant uigegeven

04-03-2015

Bewoners Veerweg zijn uitgenodigd voor gesprek met gemeente
en Projectbureau Ooyen-Wanssum. Nagegaan wordt of en welke
schotten gebruikt kunnen worden bij hoogwater Broekhuizen en
wie is verantwoordelijk voor onderhoud en realisatie
Een concept-antwoord op het rapport van het Projectbureau is
gemaakt en met Arcadis en de jurist van de gemeente
besproken.

18-04-2013

Bewoners hebben voorstel met individuele beveiliging per pand
aan projectbureau voorgelegd.
Tekeningen zijn aangepast volgens de laatste wensen en kunnen
ingediend worden bij het Projectbureau.
Juridisch nog enkele problemen ivm eigenaarschap en
onderhoud
Half 2016 alle bestemmingsprocedures doorlopen.

04-06-2014

Gevolgen leefbaarheid op de Stokt als gevolg van wensen
Lottum en Melderslo om de Meerlosebaan te verharden

26-11-2016

6-6-2012
24-10-2012

12-02-2014

26-11-2016

H. van Wylick

Dorpsraad heeft contact gehad met de Wethouder.
Verkeerskundige van de gemeente is bezig met een inventarisatie
ten behoeve van B&W en de Raad.
Aanwonenden van de Stokt / Lottumseweg betrekken bij dit
onderwerp.
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Verzendlijst
Naam

e-mail

C. Absil

coenabsil@planet.nl

T. Bartels

jmbartels@hetnet.nl

R. Cornelissen

riacornelissen@home.nl

A. en T. Hartog

angel.heart@tele2.nl

N. van Lin
S. van Loo

Bouwbureauvanloo@gmail.com

L. Melk
H. Muijsers

ooyen-online@hotmail.com

D. Timmermans

ajhtimmermans@gmail.com

F. Vergeldt

frank@vergeldt.nl

J. Wanten

jac.wanten@ziggo.nl

H. van Wylick

henryvanwylick@gmail.com

P. Aarts

paul.jacquelineaarts@ziggo.nl

R. Baas

r.baas@levana.nl

M. Clabbers

clabbers1@kpnplanet.nl

J. van Deelen

deelen@ziggo.nl

J. Derikx

jeuderikx@hotmail.com

G. Geven

info@kasteelooijen.nl

G. Gielen-Huys

gongielen@gmail.com

Th. Haegens

t.haegens@kpnplanet.nl

G. Hermans

eetcafemaaszicht@hotmail.com

T. Hoeijmakers

ahoeijmakers@home.nl

J. Huijs

zamaja@planet.nl

M. Lambriks

marijkelambriks@kpnmail.nl

Chr. Lenssen

wiszicht@hetnet.nl

Ria en Jac Lenssen

rialenssen@hotmail.com

H. en M. Nabben

Nabben17@zonnet.nl

R. Nomen

a.nomen@kpnmail.nl

J. Peeters

peetersjose@home.nl

H. de Ridder

hjmderidder@hetnet.nl
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M. Rutten-Huijs

jjmrutten@hotmail.com

R. Sax

rietsax@xs4all.nl

G. Timmer

geestimmer@ziggo.nl

H. Voesten

hgvoesten@gmail.com

C. de Waal

marianneencor@home.nl

Ton Klinckenberg

apklinck@kpnmail.nl

Han en Annemiek
Wassenburg

h.w.wassenburg@home.nl

Huub Sax

Huub.sax@xs4all.nl

Hay Coenders

hgjcoenders@lijbrandt.nl

Richard Westland

drvonkentrekker@hotmail.com

M. Engels

wemeel@hotmail.com

T. Ransijn

tonransijn@kpnmai.nl

J. Jenniskens

jenniskens1@gmail.com

F. Brouwers

f.brouwers@hetnet.nl

G. Seuren

gerda.ruudseuren@home.nl

F. van Slageren

francienvanslageren@hotmail.com

Johannes van Slageren
Ria Heldens

heldens@telfort.nl

Twan Bovee

twanbovee@hetnet.nl

Martin Grob

mwggrob1@kpnmail.nl

Koos van Megen

koosvanmegen@hotmail.com

Peter Wijnen

pja.wijnen@ziggo.nl

Peter van Megen

petervanmegen@hotmail.com
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