Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst
18 mei 2017
1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van G. Gielen, M. Jonkers, S. van Loo, H. de Ridder, J. Wanten.

2. Verslag vorige vergadering (8 maart 2017) 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.
De Koerier

I. Knelissen geeft een toelichting op de stand van zaken. De bedoeling is om eind augustus de eerste
Minikoerier gratis huis aan huis te verspreiden. Daarna iedere twee weken. Er zal een toelichting worden
opgenomen dat vanaf november alleen bij abonnementhouders een Minikoerier wordt bezorgd. E.e.a. gaat
starten via de prioriteitsgelden.
Er worden nog vrijwilligers gezocht.
J. van Megen stelt voor om korting te geven op advertenties voor de duur van een jaar.

Fietspad Broekhuizen-Horst

Met de Schakel is contact geweest hoe het fietspad officieel te openen.

Reactivering Oude Maasarm/ Maasgaard
Reactivering Oude Maasarm

Toelichting op de stand van zaken wordt in een aparte bijeenkomst gegeven. Zal waarschijnlijk juni a.s.
worden.
Op 20 mei is er in Broekhuizenvorst een open dag v.w.b. het archeologisch onderzoek.

Maasgaard

Brug Molenbeek voor fietsers en wandelaars: hierover is contact geweest met het Waterschap. Hiervoor is
een vergunning nodig en hier is nog niets op gehoord.
J. Jenniskens: projecten moeten nog worden benoemd.
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Renovatie Lottumseweg/Hoogstraat Broekhuizen

De werkzaamheden zijn klaar. Er moet alleen nog een zebrapad bij de kerk worden gemaakt en daar zou dan
ook nog een stoepverlaging moeten komen.
Er zijn veel klachten over geluidsoverlast. R. Cornelissen en M. Grob inventariseren bij de omwonenden de
klachten en daarna zal beslist worden hoe te reageren naar de gemeente.

Prioriteitsgelden

De gemeente heeft vanaf 2018 nieuwe regels ingevoerd voor de toegekende prioriteitsgelden. E.e.a. om
“sparen” te voorkomen. Het maximale bedrag mag Euro 25.000,00 zijn.

Wandelpad Broekhuizer Weerd

Op 24 april gemeld bij Rijkswaterstaat dat het pad heel slecht is. Binnen 10 dagen zou er gereageerd
worden; dit is niet gebeurd. 5 mei weer gebeld: de week daarna zou RWS actie nemen. Dit is niet gebeurd.
Op 15 mei is het wandelpad afgezet. Er zijn geen borden geplaatst.

4. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
 De skatebaan in Broekhuizenvorst zou verplaatst worden. Dit gaat niet door.
 Lantaarnpalen aanvragen langs fietspad Broekhuizen-Lottum.
 Over een fietspad tussen Broekhuizenvorst en Blitterswijck is contact geweest met wethouder
Driessen.
 De Schakel heeft op Koningsdag koningsspelen georganiseerd.
 Bewoners Naesenhof ergeren zich aan de jeepjes op de parkeerplaats. Vragen om deze te
verwijderen.
 Bankjes Hoogstraat en Ellenberg zijn erg slecht. R. Cornelissen neemt hierover contact met de
gemeente.
 In de speeltuin Ellenberg is veel overlast van oudere jeugd.

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

Contactpersoon
H. van Wylick

Wat is de werkelijke stand van zaken?

16-10-2008

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m.
voorlichtingsbijeenkomst

24-06-2009

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

Voorlopige gunning is verleend aan Dura Vermeer

26-05-2016

Mooder Maas (Combinatie Dura Vermeer & Ploegam v.o.f.) geeft
toelichting op de plannen (09-02-2017)

15-12-2016

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

26-11-2015

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.
Concept rapport is klaar en ligt bij B&W in Horst. Daarna wordt
het ter beschikking gesteld van de Dorpsraden

26-05-2016

Dorpsraad Lottum heeft nog altijd niet gereageerd.

15-12-2016
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Renovatie Lottumseweg/Hoogstraat in Broekhuizen

15-12-2016

H. van Wylick

08-03-2017

R. Cornelissen/
M. Grob

Werkzaamheden worden doorgeschoven naar begin 2017.
Plannen staan op de site Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
Werkzaamheden zijn klaar (op zebrapad na bij de kerk)
Klachten geluidsoverlast worden geïnventariseerd
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Beveiliging Broekhuizen

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

15-12-2011

Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid
opbouwen kades.

6-6-2012

Communicatie naar aanwonenden is niet goed geweest terwijl
hier goede afspraken over zijn gemaakt

24-10-2012

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

18-04-2013

Een concept-antwoord op het rapport van het Projectbureau is
gemaakt en met Arcadis en de jurist van de gemeente
besproken.

12-02-2014

Bewoners hebben voorstel met individuele beveiliging per pand
aan projectbureau voorgelegd.

04-06-2014

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.

26-11-2015
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