Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst
7 juni 2018
1. Opening
H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van G. Gielen, P. van Gool, J. Huys, S. van Loo, J. Peeters, H. de Ridder, J.
Wanten, H. en A. Wassenberg..

2. Verslag vorige vergadering (7 maart 2018) 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.
Reactivering Oude Maasarm/ Maasgaard / Mooder Maas

Ideeën opening Brug: Er zijn ideeën ingeleverd, maar deze zijn niet gehonoreerd. Wij zullen over dit
onderwerp een oproep plaatsen in de Minikoerier.

Geluidshinder Hoogstraat Broekhuizen

T. Peeters (gemeente Horst aan de Maas) plant een afspraak met wethouder Beurskens i.v.m. evaluatie
nieuw wegdek.
Wegdek slijt snel en de groeven worden groter, dus meer geluidsoverlast.
Er staat een smiley en de gegevens worden doorgegeven aan M. Grob.
Uit de vergadering komt de wens om meer actie.
Wij nemen contact op met wethouder Beurskens over dit onderwerp.

Parkeren Broekhuizen

Plan van de gemeente in de kern van Broekhuizen. Opmerkingen:
- overleg met omwonenden
- in- en uitrit Hoogstraat
- begroeing
- kort parkeren
- wat gebeurt er met de wooncontingenten die hier voorzien waren?
- tussen Broekhuizen en Broekhuizenvorst wellicht een parkeerplaats voor langparkeerders?
Op Ellenberg is een probleem met parkeren: aan beide zijden van de straat wordt geparkeerd; hierdoor zig
zag rijden. Is schoolroute voor fietsende kinderen. Gevaarlijk!!
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Horst 800

Ingediende activiteiten voor 2019:
- Historische Kring
- Brokeze Bruist
- Geitenkermis
- Het geheim van Broekhuizen
Er is een beperkt budget vanuit Horst beschikbaar. Wellicht ook prioriteitsgelden ter beschikking stellen!

Straatwerk kern Broekhuizen (mail J. Jenniskens)

ligt er schandalig bij. Wordt doorgegeven aan de gemeente.

Prioriteitsgelden

Vergadering gaat akkoord met het ter beschikking stellen van prioriteitsgelden voor de Kermis in
Broekhuizenvorst.

Introductie nieuw leden gemeenteraad

Nieuw leden gemeenteraad maken een rondje kernen Horst aan de Maas en komen 22 juni 2018 naar
Broekhuizen.

Film kernen Horst aan de Maas in samenwerking met Reindonk
Ideeën moeten uit de gemeenschap komen. Oproep in Minikoerier!

4. Huidige situatie Brouwershuis (o.a. plannen nieuwe huurders, zoektocht nieuwe bestuurders en
maatregleen rond hoogwaterbescherming).
Toelichting door R. Baas:
- Hoogwaterbescherming. Er is een Vereniging van Eigenaren opgericht t.b.v. de
hoogwaterbescherming. Wensen zijn kenbaar gemaakt bij Mooder Maas. In oktober/november
2018 wordt gestart en in april 2019 zou e.e.a. gereed moeten zijn.
- Terras Maaszijde Brouwershuis wordt opnieuw ingericht. Voorkant ook terras?
- Café en gemeenschapshuis is wel al verhuurd.
- Huurder vinden voor het restaurant is moeilijk omdat de plannen nog niet helemaal klaar zijn.
Restaurant verdelen in 2 groepen? We gaan met ideeën naar de Gemeente en zullen de procedures
in werking zetten. Huurder is van belang.
- Brouwershuis is een rijksmonument. We hebben wat de gevel betreft te maken met Rijksdienst
Cultureel Erfgoed.
- Bestuursleden Stichting Bouwershuis: er zijn enkele nieuwe kandidaten.
R. Baas neemt einde van dit jaar afscheid als bestuurdlid.
- Brokeze Bruist 08/09-09-2018. Financiering 2018 is rond.
- Minikoerier nieuwe versie is een succes.
H. van Wylick dankt R. Baas voor zijn inzet en wenst hem veel succes.
5. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting


Bankje in parkje Veerweg is vernield.



Paaltjes Ellenberg worden wit geverfd.



Dak Basisschool ziet er schandalig uit.



Boerderij in Broekhuizenvorst is afgebroken. Waar blijven de wooncontigenten; ook de 2 in
Broekhuizen.



Vreemdelingen maken op de Loswal foto’s van bootjes. Wijkagent uitnodigen op een volgende
vergadering.

2

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

Op 19 september a.s. wordt een toelichting gegeven op de stand
van zaken.

06-09-2017

23 november jl. is het officiële startschot gegeven

14-12-2017

31 maart 2018 vindt een open dag plaats in Broekhuizenvorst

07-03-2018

Ideeën doorgeven voor opening Brug

07-06-2018
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Renovatie Lottumseweg/Hoogstraat in Broekhuizen

15-12-2016

H. van Wylick

Werkzaamheden zijn klaar (op zebrapad na bij de kerk)
Klachten geluidsoverlast worden geïnventariseerd

08-03-2017

R. Cornelissen/
M. Grob

Enquête gehouden mbt de geluidsoverlast (21 van de 31 terug
ontvangen.
Metingen geluid verrichten via app van printgedeelte en van
asfaltgedeelte.
26 september a.s. bijeenkomst met aanwonenden en gemeente

06-09-2017

Verkeerstelling heeft plaatsgevonden en de gegevens moeten
nog worden verwerkt.
Strepen fietspad zijn aangebracht.
Begin volgend jaar wellicht maatregelen.

14-12-2017

Werkzaamheden worden doorgeschoven naar begin 2017.
Plannen staan op de site Broekhuizen-Broekhuizenvorst.

Na de verkiezingen hierover contact met de nieuwe wethouder
Er wordt een afspraak gepland met wethouder Beurskens en
T. Peeters (gemeente)

07-06-2018
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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
.
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

Voorlopig plan is individueel met de aanwonenden besproken.
Definitief plan voor de bouwvakvakantie

07-03-2018

26-11-2015
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