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

 
Notulen 10e Jaarvergadering, maandag 10 april 2017 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de (32) aanwezigen (excl. Bestuur) van harte welkom. 

Een speciaal woord van welkom voor Richard Verheul wethouder, voor onze gebiedsregisseur Henk 
Rademakers, Joris Snoeren van Bureau Dorpsraden, Frank Mans van de politie en Valentijn Crijns 

namens de voetbalclub. 
Ook een woord van welkom voor de heer Jan van Willick van de Rabobank.  
Afmelding van: Tiny Reijnders. 

 

2. Mededelingen. 
* Er is een presentielijst van de Dorpsraad. Gaarne invullen. 
* Voor personen die het een en ander kenbaar willen maken, willen zeggen of vragen en dat hier nu 
liever niet publiekelijk willen doen, wordt de mogelijkheid geboden om dit op een briefje te schrijven. De 

briefjes zijn bij het bestuur verkrijgbaar. 
 
Hierna richtte de voorzitter het woord tot onze voormalige secretaris, bestuurslid en adviseur  

"Ina Pennekamp". 
10 Jaar geleden is de gemeente Leudal ontstaan uit een fusie van een aantal gemeentes. Er ontstond 

een gemeente met 16 kernen. Het gevoel, dat daarbij naar boven kwam, was, dat de afstand tot het 
bestuur en de burger toch wel erg groot leek te worden. Ook de nieuwe gemeente Leudal dacht daar 
kennelijk ook zo over. Er werd een initiatief genomen om met de burgers in gesprek te gaan op 

zogenaamde burgeravonden. Vanuit deze burgeravonden is het belang van een dorpsraad komen 
bovendrijven. 

Met name Ina Pennekamp heeft zich sterk gemaakt om mensen te benaderen, die samen met haar die 
kar wilden gaan trekken. 
Al snel werden een aantal initiatiefnemers gevonden. Echter na ongeveer een half jaar werd het stil en 

was het niet duidelijk of er wel een dorpsraad zou komen. 
Maar dat was niets voor Ina. Zij heeft de mensen wederom benaderd, de schouders eronder gezet en 

op 8 december 2006 zat de huidige voorzitter samen met haar bij de notaris voor de officiële oprichting 
van de Stichting Dorpsraad Grathem. 
De eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van draagvlak creëren en trachten een weg te 

vinden in de juiste aanpak van zaken, die de inwoners van  Grathem bezig hielden. In de afgelopen 
jaren hebben we gezien, dat er reeds een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de leefbaarheid 
van Grathem zijn gerealiseerd. 

De enorme inzet en gedrevenheid van Ina hebben hiertoe bijgedragen. Menig ambtenaar van de 
gemeente Leudal begon al te zuchten, als ze Ina door het gemeentehuis zagen lopen. 

Mede door deze persoonlijke benadering en door druk op de ketel te houden, werden er resultaten 
geboekt: 
* In 2012 de Brede Maatschappelijke Voorziening. 

Een voorziening waar maar liefst zes maatschappelijke functies bijeen zijn gebracht: basisschool, 
peuterspeelzaal, bibliotheek, sportzaal, gemeenschapshuis en buitenschoolse opvang. 

* In 2014 opening van buurtsuper "Bie 't Smidje": een lang gekoesterde wens van de inwoners. 
* In 2014 start Eetpunt Grathem met 26 deelnemers en is nog steeds een druk bezochte activiteit. 
 

Na de opening van de BMV heeft Ina aangegeven, dat ze het wat rustiger aan wilde gaan doen en haar 
taak als secretaris wilde overdragen. Vanaf december 2012 tot december 2016 heeft Ina als adviseur 
van de Dorpsraad gefunctioneerd. In die periode is er vele malen een beroep op haar gedaan, maar 

nooit te vergeefs. Het moge duidelijk zijn, dat wij nu even stil willen staan bij haar vertrek. 
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Daadwerkelijk heeft dat al plaats gevonden, want Ina is samen met haar man Rob verhuisd in de 
richting van hun kinderen en kleinkinderen. 

De voorzitter spreekt een woord van dank uit namens de Dorpsraad Grathem, de werkgroepen en zeker 
ook namens de inwoners van Grathem. Hij bedankt Ina  haar tomeloze inzet voor Grathem. Ina was een 

voorbeeld voor ons allen. Als blijvende herinnering een kleine attentie en natuurlijk hoort daar ook een 
bloemetje bij. Nogmaals hartelijk dank, ook voor de prettige samenwerking, die we altijd hebben gehad. 
 

Hierna dankte Ina de Dorpsraad Grathem voor de attentie en het bestuur voor de geweldige fijne 
samenwerking en wenste de Dorpsraad voor de toekomst veel succes. 
 

Vervolgens sprak de voorzitter nog een woord van dank voor alle vrijwilligers van de werkgroepen en 
overige bestuursleden, want mede door hun enthousiaste inzet hebben we de afgelopen jaren veel 

bereikt. 
 
 

3. Notulen 9e jaarvergadering van 18 april 2016. 
Deze notulen stonden op de website van de Dorpsraad. 

De vergadering keurde de notulen goed. 
 
4. Jaarverslag 2015. 

Ook het jaarverslag 2016 heeft men op de website kunnen lezen. 
De vergadering keurde het jaarverslag goed. 

 
5. Verslag kascommissie over 2016. 
De kascommissie bestond dit jaar uit Anita Peeters en Wil Daemen. 

Opmerking van de commissie: De commissie kon constateren, dat er aan de opmerkingen die in 2015 
werden gemaakt, gehoor was gegeven. 
Hierna vroeg de commissie aan de vergadering om de penningmeester te dechargeren. 

Hiermee ging de vergadering akkoord. 
Hierna dankte de penningmeester de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

De voorzitter dankte vervolgens Wil Daemen. Zijn taak zat er op. 
Henk Dronkers werd als nieuw kascommissielid benoemd. 
 

6. Overzicht actuele zaken in Grathem. 
Aan de orde kwamen achtereenvolgens: 

* Buurtpreventie/Whatsapp. Er werd nog een korte toelichting geven door Frank Mans op de stand van 
zaken op dit moment. Het een en ander is op de website van de Dorpsraad na te lezen. 
* De werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid heeft zich bezig gehouden met o.a. de verlichting op de 

Grathemerweg richting Kelpen-Oler, zebrapad op de bv. de Dorpstraat, verkeersremmers op de 
Brugstraat/Lindestraat, parkeren in de Constantijnstraat, verzoek tot verkeersmetingen en 
snelheidsindicatie op verschillende plekken in Grathem. 

* Welzijn: Huiskamerproject, Samen Tafelen, Inloopmiddag en verder nog de mogelijkheden voor 
senioren om deel te nemen aan activiteiten van de Zonnebloem en Zij Actief. 

* Werkgroep Jeugd: Koningsdag, Buitenspeeldag, kinderdisco, kinderbingo, Sinterklaasviering en Statie 
Rauke. 
* Werkgroep Buitengebied: Er werd een opsomming gedaan van de vele activiteiten die deze werkgroep 

onderneemt. Bv. bloembollen planten, torenvlak kasten in stand houden, onderhoud van het 
Hentrichpad, 6x11 School-Natuurdag, eeuwige vrijgezellen boom planten, inzaaien van velden tbv. bijen 

en andere insecten, organiseren van wandelingen, trapje bij de Napoleonsweg, wandelroutes 
controleren en daar waar nodig bordjes herstellen. 
* Werkgroep verenigingen: Meer inzicht verschaffen in de kleur aan subsidies. 

* Week van de Goede Doelen. 
De werkgroep bestaat uit:  Arno Peeters, Corrie Wolff, Tiny Rittersbeek-Boesten, Wijnand van Lieshout, 
Marc Gelissen en Chris Verstappen-Welters. 

Dank aan alle coördinatoren, collectanten en alle gulle gevers. Ook Rabobank en gemeente Leudal 
hartelijk dank. 
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Opbrengst: € 4990,05 
 

Hierna kreeg Valentijn Crijns namens de voetbalclub GKC het woord. 
Op dit moment is de voetbalclub op zoek naar meer samenwerking dan alleen met Kelpen-Oler. 

Er is toenadering gezocht met Baexem, Ell, Hunsel en Neeritter. 
Op dit moment hebben Ell en Hunsel gehoor gegeven aan de toenadering. Er wordt nog uitvoerig 
overleg gevoerd. Er is al samenwerking op gebied van de junioren. In het seizoen 2017-1018 komt 

Hunsel erbij. Ell gaat voorlopig nog alleen verder. Echter in de toekomst zal alles in elkaar moeten 
worden geschoven. 
Er is contact gezocht met de gemeente Leudal betreffende een eventuele nieuwe locatie. Dit gegeven is 

al 2 jaar geleden aangekaart, echter er is pas zeer recent hier op gereageerd. 
Moet er een nieuwe locatie komen of moet een bestaande worden opgeknapt? De verenigingen zijn 

voor een nieuwe locatie. 
Er wordt door een extern bureau en de gemeente hier omtrent onderzoek uitgevoerd. 
In het najaar van 2017 zal de gemeente een besluit nemen. 

 
7. Gebiedsregisseur Henk Rademakers gemeente Leudal. 

Hier volgt een opsomming van de onderwerpen: 
1. Accommodatie- en subsidiebeleid 

 Subsidiebeleid is eind 2016 vastgesteld. 

 Accommodatiebeleid moet een langere weg volgen. Om te komen tot een beleid is het in eerste 
instantie dat in beeld komt welke accommodaties er zijn, eigendom, huurcontracten, rechten van opstal, 
onderhoudstoestand, bezettingsgraad, toekomstperspectief enz. Bedoeling is dat al deze zaken 
aanvang 2018 in beeld zijn. Een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad kunnen daarna een 
besluit nemen. 

 
2. Groen 

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden is vooralsnog niks bekend voor Grathem. 
Regulier onderhoud, o.a. : 
- Knippen hagen: mei en september 
- Maaien bermen: mei 1 werkbreedte, najaar/winterperiode gehele bermbreedte 
- Uitmaaien sloten: najaar/winterperiode 
- Onkruidbestrijding op verhardingen, periode 1 april-31 oktober 
 

3. Verkeer 
Gemeente Leudal werkt samen met de provincie, de regiogemeenten en de brancheorganisatie (m.n. 
LLTB) aan een routestructuur voor doorgaand landbouwverkeer. In de loop van 2016 zal dit leiden tot 
een maatregelenpakket voor de aanpak van knelpunten daarin. Denk daarbij aan verbredingen met 
graskeien, bochtverbetering en opsnoeien. Oplevering in 2017. Een van de uitganspunten die voor het 
netwerk gehanteerd wordt is geen routes door bebouwde kommen (informatie 2016). 
 

 De voortgang van de aanpak van het landbouwnetwerk stokt een beetje. 
Dat ligt o.a. aan het trage tempo waarmee de provincie afgelopen jaar vooruit ging.  
Op dit moment is de stavaza. 
Er is een routenetwerk bepaald voor doorgaand landbouwverkeer. Die routes voeren bij voorkeur niet 

door de bebouwde kom. 
Afgelopen jaar hebben we via een enquête onder de boeren en een eigen inventarisatie op basis van 
benoemde criteria, knelpunten benoemd. 
Op basis van die knelpunten hebben we een maatregelenpakket samengesteld. 
Die maatregelen moeten we nu nog gaan prioriteren c.q. afstemmen waaraan we het beschikbare 
budget (ongeveer 550.000 euro) besteden. 
Daarnaast moeten we nog een programma op gaan stellen voor het uitventen van het netwerk. Denk 
aan het maken van afspraken met de boeren over het gebruik van het netwerk. Kenbaar maken van de 
routes aan de boeren en communiceren met de inwoners. 
 

 Een tijd geleden is contact geweest met de dorpsraad over diverse verkeerssituaties. Voor de 
Julianastraat e.o. is aangegeven dat een buurtinitiatief een idee zou kunnen zijn. Wellicht is het een 
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idee om samen met de buurt (en eventueel de school?) het een en ander op te pakken? Dat zijn 
degenen die er wonen, de straat gebruiken en ook de overlast ervaren. Als gemeente alleen kunnen wij 
dit probleem niet verhelpen. 
Kijk eens op de site van VVN bij buurtacties: https://participatiepunt.vvn.nl/buurtacties/. Hier staan 
verschillende acties die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Het kan al heel eenvoudig door 
containerstickers te plakken.  
 
 

 De Baexemerweg in de kern Grathem wordt voorzien van een oppervlakte behandeling. 
De fietssuggestiestroken worden uitgevoerd met  een rode steenslag en de rijbaan met een grijze 
steenslag.  
Uiteraard worden er nieuwe duurzame markeringen aangebracht. 
 

4. Woningbouw 
Uitbreidingsplan Brugstraat (totaal 22 woningen) en locatie voormalige peuterspeelzaal (maximaal 2 
woningen) zijn de enige woningbouwplannen die er op dit moment liggen in Grathem. Ze voorzien 
vrijwel volledig in de toekomstige woonbehoefte van de kern Grathem (circa 26 woningen tot 2023). 
Daarna afname als gevolg van demografische ontwikkelingen(informatie 2016). 

 Op dit moment zijn die twee plannen nog steeds de enige in Grathem, past ook bij de behoeft.  
De 2 seniorenwoningen in de voormalige peuterspeelzaal zijn vorig jaar vergund.  
 
De gemeente zet zich in om beide plannen tot realisatie te brengen om zo in de lokale behoefte te 
voorzien. Er is daarnaast in principe geen ruimte meer voor andere woningbouwplannen. Wel 
vervangende nieuwbouw uiteraard.  
 

5. Civieltechnische werken  

 Voor 2017 zijn geen reconstructies gepland. 

 Wat betreft de riolering  is voor de komende jaren in Grathem niets gepland. 
 

6. Buitengebied 
In een bestemmingsplan regelt de gemeente hoe gronden gebruikt en bebouwd mogen worden. De 
gemeente is verplicht om voor het hele grondgebied een bestemmingsplan te 
maken. Met het bestemmingsplan Buitengebied doet de gemeente dit voor de gebieden buiten de 
bebouwde kommen. Een veegplan is de jaarlijkse ‘update’ van het bestemmingsplan 
Buitengebied. Elk jaar kijkt de gemeente welke nieuwe ontwikkelingen zich in het buitengebied 
voordoen. Alle verschillende ontwikkelingen nemen we op in één bestemmingsplan. 
het reparatie- en veegplan buitengebied 2016 is in procedure is gebracht. Het ontwerp plan ligt tot en 
met 4 mei ter visie. Binnen deze periode kan een zienswijze worden ingediend (informatie 2016). 
 

 Snel internet buitengebied. 
Minister Kamp omarmt de nieuwe Europese doelstelling dat in 2025 elke Nederlander gebruik kan 
maken van een minimale 100 Mbps verbinding. Het initiatief wordt gesteund door de provincie en de 
voor onze regio samenwerkende gemeenten Weert, Nederweert, Peel en Maas, Leudal en Maasgouw. 
Zowel Provincie als gemeenten staan erop dat nog einde 2017 kan worden gestart met de uitrol van 
snel internet in de buitengebieden van de Noord- West gemeenten. 
Voorlopige planning: 

 november 2016, kennismaking met alle stakeholders intentieverklaring 
 december 2016, verzamelen BAG gegevens tbv opmaken bouwbestanden 
 januari - maart 2017, opmaken eerste bouwbestanden 
 maart - april 2017, afstemming 5 gemeenten over bouwbestanden 
 april -juli 2017 afstemming Prv Limburg en CIF over uitvoering en aanpak vraagbundeling 
 september – november 2017 Voorbereidingswerkzaamheden voor de start van de eerste 
vraagbundelingscampagne 

 januari – maart 2018 Start eerste vraagbundeling deelgebied 1 en vervolgens eerste aanleg 
buitengebieden bij voldoende deelname. 

 
7. Milieu 
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Ambtelijk voornemen ontwikkeling nieuw geurbeleid. Besluit (initiatief) in gemeenteraad, daarna verdere 
uitwerking in overleg met inwoners (informatie 2016). 
 

 De verordening geurhinder en veehouderij is inmiddels in werking getreden. De geurnorm voor de kern 
is hierbij m.b.t. Grathem verlaagd naar 3. Hierdoor heeft de kern nog mee bescherming voor 
geuroverlast. 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 

Vragen: 
* Inbreidingsmogelijkheden? 

* Hoe staat het met de Grathemermolen? 
Op deze vragen zal aan de Dorpsraad antwoord worden gegeven. 
 

8. Pauze. 
 

9. Presentatie oude filmbeelden over Grathem. 
De aanwezigen konden genieten van oude filmbeelden en herinneringen ophalen. 
Jammer dat er geen toelichtingen werden gegeven.  

 
10. Ingebrachte onderwerpen.  
Er zijn geen te bespreken onderwerpen ingebracht. 

 
11. Rondvraag. 

* Kees van der Ham dankte het bestuur voor de voordracht bij CV De Foekepotters en was zeer vereerd 
met de ontvangen onderscheiding. 
 

12. Sluiting. 
Hierna sloot de voorzitter de vergadering, dankte iedereen voor de inbreng en wenste iedereen wel 

thuis. 
 
 

Grathem, 10 april 2017 
 
T.L. Rittersbeek (voorzitter)    J. Evers (secretaris) 


