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

JAARVERSLAG 2013 
 

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, voorlichtingsbijeenkomsten en symposia. 

 
Activiteiten in 2013. 

De 6e jaarvergadering werd op donderdag 22 april gehouden en vond voor de eerste keer plaats in de 

nieuwe BMV “De Nassaurie”. Hierbij waren 41 personen aanwezig. 

In de jaarvergadering mochten de aanwezigen van wethouder Joost van der Stappen de plannen 

aangaande de Leefbaarheid in de kernen vernemen. 

De Dorpsraad heeft afgelopen jaar diverse malen overleg gevoerd met de gemeente Leudal over de meest 

uiteenlopende zaken. 

Ook heeft de Dorpsraad intensief overleg gevoerd met Rabobank Peel, Maas en Leudal omtrent het 

behouden van de geldautomaat. 

Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad onder de bevolking  een flyer aangaande DOP/DOV uitgegeven. 

Ook werd een begin gemaakt met een nieuwe website van de Dorpsraad. 

Op 20 maart 2013 werd door enkele leden van de Dorpsraad de vergadering van het Dorpsradenoverleg 

Leudal (D.O.L.) bijgewoond. 

Op 23 oktober 2013 was de Dorpsraad aanwezig bij de inspraak/informatieavond voorontwerp 

bestemmingsplan Kern Grathem.  

 
Werkgroepen. 
 
Werkgroep Buitengebied. 

 Veel actie werd en wordt er nog ondernomen om het Knopenlopen in het Leudal van de grond te 

krijgen. 

 Afgelopen jaar zijn er 2 ooievaarsnesten geplaatst. (31-10-2013). Ook is de ijsvogelwand 

gerealiseerd. 

 Er werd en wordt hard gewerkt aan het tot stand komen van een Natuureducatief wandelpad. 

 De werkgroep verzorgde tijdens de vergadering van het Dorpsradenoverleg Leudal een presentatie 

omtrent hun activiteiten. 

 Er wordt onderzocht of het Hentrichpad kan worden verhard en verbreed. 

 Twee nieuwe nestkasten voor de torenvalk werden er toegevoegd. 

 De werkgroep heeft zich versterkt met Bert Dalemans en Léon Goossens. 
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Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid. 

 De werkgroep heeft overleg gevoerd met Vester Bergmans van Punt Welzijn aangaande de 

hangjongeren bij het oude Jeugdhuis. 

 Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Leudal betreffende de wegversmalling bij de kruising 

Lindestraat en Sportlaan en het verkeer in de Julianastraat. 

 De verkoop van de Grathemermolen en het oude Jeugdhuis werd door de werkgroep nauwgezet 

gevolgd. 

 Er werden voorbereidingen getroffen omtrent een te houden enquête onder de bewoners van de 

Julianastraat. Hierbij werd nauw overleg gevoerd met de gemeente Leudal. 

 Ook werd onderzocht of het mogelijk was een zebrapad op de Sportlaan te realiseren. 

Werkgroep Jeugd. 

 Door de werkgroep werd wederom met veel succes de viering van de laatste Koninginnedag 

georganiseerd. Dit jaar gebeurde dat in de speeltuin aan de Beatrixstraat. De kinderen genoten van 

de diverse spelletjes en al het lekkers. 

 Ook de intocht van Sinterklaas is wederom goed ontvangen. Dankzij de inzet van diverse 

vrijwilligers en de gulle gaven van de middenstand en middels de collecte onder de inwoners, is dit 

feest weer een geweldig succes geworden. Onder de feestelijke klanken van harmonie en 

drumband, begeleid door de kinderen en hun ouders, werd de Sint naar zaal Geraats gereden, 

alwaar het feest werd voortgezet. 

 Op 31 december werd het traditionele “Statie Rauke” weer gehouden. Diverse kinderen namen aan 

dit gebeuren deel. 

 Ook stond dit jaar de Buitenspeeldag op de rol. In de speeltuin aan de Beatrixstraat werden 

verschillende spellen uitgezet en werd er voor ranja voor de kinderen gezorgd en de ouders konden 

van koffie en thee genieten. 

Werkgroep Verenigingen. 

 Op 26 maart werd er een vergadering gehouden met vertegenwoordigers van alle verenigingen. 

 Diverse onderwerpen passeerden de revue, o.a. het gebruik van de faciliteiten van de BMV,  

gebruik van de AED, het volgen van cursus betreffende het gebruik van de AED. 

 Tijdens de avond werd uitleg gegeven omtrent de actie “Waak voor Inbraak”. 

 De voortgang van de realisatie van een evenemententerrein achter de sportvelden wil maar niet 

vlotten en is voorlopig in de ijskast geplaatst.. 

 Aandacht werd gevraagd voor de activiteitenagenda op de website van de Dorpsraad. 

De samenwerking met Bureau Dorpsraden van de gemeente Leudal mag uitstekend worden genoemd. 

Ook is gebleken dat de Dorpsraad een gewaardeerd gesprekpartner is voor zowel de inwoners van 

Grathem als ook voor de gemeente Leudal. 

 
Grathem, 31 maart 2014 
 
T.L. Rittersbeek (voorzitter)     J.C.H.A. Evers (secretaris) 


