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Secretariaat: Severinusstraat 17, 6096 BS Grathem. Tel. 0475-451829  jchevers@kpnmail.nl 

 

JAARVERSLAG 2017 
 

De Dorpsraad Grathem is op een brede basis, zowel binnen als buiten onze kern, actief in de 

belangenbehartiging van ons dorp. Hiervoor hebben bestuursleden zitting in verschillende 

bestuursorganen, overlegorganen en werkgroepen in de gemeente Leudal. We behartigen daarbij de 

belangen op plaatselijk, gemeentelijk en provinciaal niveau. Leden van het bestuur bezochten diverse 

vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten. 

 
Samenstelling Bestuur. 
Theo Rittersbeek (voorzitter)     
Caspar Koninkx (vicevoorzitter) 
Jan Evers (secretaris)      
Marc Gelissen (penningmeester)          
Jan Vossen 
Pascal Smeets 
Harrie Parren(adviseur) 
               
Activiteiten in 2017. 

* De 10e jaarvergadering werd op maandag10 april gehouden in "De Nassaurie”. Hierbij waren  

32 personen aanwezig (excl. bestuur) 

* De Dorpsraad heeft afgelopen jaar 10x vergaderd. Tevens bezocht het bestuur verscheidene recepties 

en andere gelegenheden. 

* Er werden vergaderingen bijgewoond van het Dorpsradenoverleg Leudal (DOL) en de vergaderingen 

van VKKL. 

* Jan van Willick (Accountmanager Private Banking/Seniorenadviseur) bezoekt de vergaderingen van de 

Dorpsraad. Hij wil op de hoogte blijven van alles wat er in het dorp leeft. De Rabobank vindt het 

uitermate belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen gegarandeerd blijft. 

* Joris Snoeren (Bureau Dorpsraden) woont de  vergaderingen van de Dorpsraad bij. Hierdoor ontstaat 

een korte lijn met de Gemeente. Erg succesvol. 

* Het bestuur van de Dorpsraad heeft afgelopen jaar diverse malen het onderwerp "Actiepunten voor 

komende jaren" op de agenda geplaatst. Dit betreft o.a. woningbouw, verkeersveiligheid, kermis, 

dagbesteding en sociale ontmoeting, Grathemermolen, wandelen in en rond Grathem, 

samenwerking/fusie sportverenigingen,één goede doelenactie en jeugdactiviteiten. 

*  Ook de Dorpsraad nam deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

* De bestuursleden Theo Rittersbeek en Pascal Smeets houden de ontwikkelingen bij aangaande 

"Kermis in de toekomst". 

* Regelmatig stond het agendapunt "Hoe maken we de jaarvergadering aantrekkelijk" op de agenda. 

* Een ander belangrijk onderwerp voor de Dorpsraad is de profilering van de Dorpsraad bij nieuwe   

bewoners van Grathem. Dit punt keerde regelmatig terug op de agenda en zal ook het komende jaar 

een actiepunt zijn. 

* De Dorpsraad zorgde er wederom voor, dat er een kerstboom bij de Nassaurie werd geplaatst. 

* De Dorpsraad heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de vraag: "Hoe kunnen we de 

vrijwilligers in het zonnetje zetten"?  
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Werkgroepen. 
 

Werkgroep Buitengebied. 

 De werkgroep heeft in 2017 driemaal een wandeling georganiseerd, welke als zeer informatief 

beschouwd mogen worden. Jammer dat er zo weinig mensen hebben deelgenomen.  

 Er is door de werkgroep deelgenomen aan de zwerfvuilactie 2017. 

 In het kader van het "Project Akkerranden" zijn diverse gebieden ook afgelopen  met 

bloemenzaad ingezaaid, sommige met succes, andere gebieden bleven achter. 

 Door het jaar heen moesten links en rechts diverse herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Jammer dat de werkgroep helaas ook dit jaar weer diverse vernielingen heeft moeten herstellen. 

 Er wordt aan een nieuw flyer gewerkt. 

 Er zijn door de werkgroep 2 solitaire bomen geplant. 

 De werkgroep heeft zich met succes sterk gemaakt voor een zitbankje bij de driesprong 

Kuiperweg/Gemeentebos. 

 Patrijzenproject is van de grond gekomen. 

Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid. 
 De werkgroep heeft de slechte verlichting langs de weg van Grathem naar Kelpen-Oler bij de 

gemeente aangekaart. Dit onderwerp staat nog steeds op de agenda. 

 Een andere aandachtspunten vormt het parkeerproblemen in de Constantijnstraat. Na een 

enquête onder de bewoners betreffende het hinkend parkeren in de straat, heeft de werkgroep 

contact gezocht met de gemeente. (19 Huishoudens gaan akkoord en 1 huishouden stemt 

blanco). De gemeente ging akkoord (Verkeersbesluit nr. 2017/09)  

 Ook de Grathemermolen was een steeds terugkomende agendapunt, echter op 10 september 

heeft de gemeente Leudal de Grathemermolen overgedragen aan Stichting het Limburgs 

Landschap. 

 Andere onderwerpen die nog steeds de aandacht van de werkgroep hebben, zijn de 

starterwoningen en de snelheden van het verkeer op diverse wegen in het dorp. 

 Het strooibeleid van de gemeente Leudal is onder de loep genomen. De werkgroep heeft zich 

sterk gemaakt voor het strooien van de weg naar de huisartsenpraktijk en Gulden Eind. 

De gemeente heeft toegezegd hier aan gevolg te geven.  

Werkgroep Jeugd. 
 Diverse foto's van gelegenheden als o.a. St. Nicolaasviering, Koningsdag, Nationale 

Buitenspeeldag werden op de website van de Dorpsraad geplaatst. 

 Dankzij de inzet van de leden van de werkgroep ,de vrijwilligers en de sponsoren kan de 

werkgroep terugkijken op een zeer succesvol jaar. 

 Zowel Koningsdag en de Buitenspeeldag op 14 juni (60 kinderen) waren beide een succes. 

 De St.Nicolaasintocht alsmede het feest in de Nassaurie waren een geweldig succes. 

 Ook de 2e bingomiddag op 20 september  mocht zich wederom verheugen op een groot aantal 

deelnemers. Voor herhaling vatbaar. 

 Geweldig opkomst (38 kinderen) bij het Statie Rauke. 

 De werkgroep dankt de diverse sponsors en de inwoners voor hun gulle gaven. 

Werkgroep Verenigingen. 
 De 2e Goede Doelen Actie in Grathem mag zonder meer een succes worden genoemd. De 

opbrengst bedroeg € 4990,00. 
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Werkgroep Welzijn. 
 Het project "Samen Tafelen" was in 2017 zeer succesvol. Veel mensen hebben genoten van de 

heerlijke maaltijden die door de vrijwilligers werden klaar gemaakt. 

 De activiteiten van het Huiskamerproject vinden in zaal Geraats plaats. 

Grathem, 23 april 2018 
T.L. Rittersbeek (voorzitter)  J.C.H.A. Evers (secretaris) 


