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

 

JAARVERSLAG 2015 
 

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)    Jan Vossen 
Jan Evers (secretaris)     Pascal Smeets 
Caspar Koninkx (vicevoorzitter)   Ina Pennekamp (adviseur) 
Marc Gelissen (penningmeester)    Harrie Parren (adviseur) 
       
Activiteiten in 2015. 

* De 8e jaarvergadering werd op maandag 20 april gehouden in "De Nassaurie”. Hierbij waren 43 

personen aanwezig (excl. bestuur) 

* De Dorpsraad heeft afgelopen jaar 10x vergaderd. Tevens gaf het bestuur acte de présence bij 

verscheidene recepties en andere gelegenheden. 

* Er werden vergaderingen bijgewoond van het Dorpsradenoverleg Leudal (DOL), "Ôs Dörp" en van de 

gemeente Leudal. 

* Er heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en wel van artikel 12 - lid 2. Dat houdt in, dat bij 

ontbinding van het bestuur het eventueel aanwezige batig saldo wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling. 

* Het strooibeleid tijdens de winterperiode is onder de loep genomen. Vooral de wegen naar de 

huisartsenpraktijk had onze aandacht. 

* De gemeente heeft een tweetal gebiedsregisseurs aangesteld. Voor Grathem is dit Dhr. Henk 

Rademakers. 

* Diverse vergadering werden gehouden met als thema  "Kermis in 2016 en volgende jaren". 

* Besproken werd het beleid van de gemeente Leudal aangaande "Snoeien groenvoorziening gemeente 

Leudal". In het najaar werd door de gemeente Leudal hieromtrent een vergadering gehouden.  

* Veel aandacht werd  in 2015 aan "Ôs Dörp" besteed. Er werden diverse vergaderingen bijgewoond. 

* Gemeente Leudal en "Ôs Dörp" : Kern van dit project is  dat de bewoners zelf gaan bepalen hoe hun 

dorp er in de komende 10 jaar zal gaan uitzien. Het moge duidelijk zijn dat bezuiniging het uitgangspunt 

is. 

De Dorpsraad zal dit project ook in 2016 op de voet blijven volgen en de vinger aan de pols houden. 

Kern van deze vergaderingen waren: Accommodatie, Subsidies, Vastgoed en Initiatieven. 

* Op 14 december heeft de Dorpsraad de bijeenkomst "Informatie nieuwe begrotingskaders en inzet" in 

het gemeentehuis bijgewoond. 

* 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. 
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Werkgroepen. 

 

Werkgroep Buitengebied. 

 De werkgroep heeft in 2015 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. 

 De ijsvogelwand is voltooid. 

 In het kader van het "Project Akkerranden" zijn diverse gebieden met bloemenzaad ingezaaid. 

 Er zijn informatiebordjes langs de wandelroutes geplaatst. 

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

 Het Hentrichpad zal opnieuw verhard en tevens verbreed worden. 

 Cees van der Ham, werkgroep lid vanaf het eerste uur, heeft besloten om de werkgroep te 

verlaten, 

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

gemeente aangekaart. 

 Het voortbestaan van de peuterspeelzaal heeft de volle aandacht van de werkgroep. 

 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met "Synthese" over het "Project Wilde Plannen" 

toegespitst op de jeugd. Het project is bedoeld om de leefbaarheid in de kernen te vergroten. Het 

is duidelijk geworden, dat Synthese niet daadwerkelijk in de problematiek van de jeugd duikt, 

maar alleen voorwaarde scheppend bezig is.  

Werkgroep Jeugd. 
 Er is een nieuw logo ontworpen. 

 Diverse foto's van gelegenheden als St. Nicolaasviering, Koningsdag, Nationale Buitenspeeldag 

werden op de website van de Dorpsraad geplaatst. 

 Dankzij de inzet van de leden van de werkgroep en vrijwilligers kan de werkgroep terugkijken op 

een succesvol jaar. 

 Zowel Koningsdag en de Straatspeeldag waren beide een succes. 

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

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

Werkgroep Verenigingen. 
 Met succes is dit jaar de "Goede Doelen Actie" in de steigers gezet. M.i.v. 2016 zal er ook in 

Grathem de "Goede Doelen Actie" van start gaan. D.w.z. dat de collectanten maar éénmaal bij 

de mensen hoeven aan te bellen/kloppen. 

 Aandacht werd er gevraagd voor het op handen zijnde nieuwe subsidiebeleid van de gemeente 

Leudal. 

Werkgroep Welzijn. 
 Het project "Samen Tafelen"was in 2015 erg succesvol. Veel mensen hebben genoten van de 

heerlijke maaltijden die door de vrijwilligers werden klaar gemaakt. 

 Afgelopen jaar zijn de activiteiten van het Huiskamerproject van  "De Nassaurie" naar zaal 

Geraats verplaatst. 

Grathem, 18 april 2016 
T.L. Rittersbeek (voorzitter)  J.C.H.A. Evers (secretaris) 


