
 

1 

 

Secretariaat: Severinusstraat 17, 6096 BS Grathem. Tel. 06-25025667  jchevers@kpnmail.nl 
 

 
JAARVERSLAG 2020-2021 

 
 

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) 
 
Afgelopen 2 jaren was corona ook voor de Dorpsraad Grathem een grote belemmering in het functioneren. 
Derhalve beperken we ons tot de hoofdlijnen.        
       
Activiteiten in 2020 en 2021 

* Er werd in 2020 en 2021 vanwege Covid-19 geen jaarvergadering gehouden.  

* De Dorpsraad heeft in 2020 4x en in 2021 3x als bestuur vergaderd. 

* Het bestuur van de Dorpsraad had afgelopen 2 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, één goede 

doelenactie en jeugdactiviteiten.  

* De Dorpsraad nam deel aan de Rabobank ClubSupport  in 2020 en 2021 

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

* De Dorpsraad heeft zich de afgelopen 2 jaar bezig gehouden met de vraag:  

"Hoe kunnen we de vrijwilligers in het zonnetje zetten"?  

* In 2020 werd overleg gevoerd met de wethouder betreffende "Marktconsultatie herontwikkeling Markt 

Grathem". Tevens werd een eerste aanzet gedaan om het bouwen op het voormalige sportveld te 

onderzoeken. 

* In 2021 werd meerdere malen het plan "Huskens" besproken en stond woningbouw op de voormalige 

sportvelden hoog op de agenda.  

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een groep burgers aan de slag gegaan voor het 

samen realiseren van hun woningen of zelfs een hele woonwijk op de voormalige sportvelden en neemt 

hiermee de rol van een projectontwikkelaar over. 

* In 2021 zijn de 1e voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een Repair Café. 
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Werkgroepen. 
Werkgroep Buitengebied. 

➢ Er is door de werkgroep deelgenomen aan de zwerfvuilactie 2020 en 2021. 

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

bloemenzaad ingezaaid.  

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

Jammer dat de werkgroep helaas ook afgelopen 2 jaren weer diverse vernielingen heeft moeten 

herstellen. 

➢ Patrijzenproject is d.m.v. het plaatsen van een bordje door wethouder Martens geopend. 

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. 

➢ 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. 

Werkgroep Jeugd. 
➢ Dankzij de inzet van de leden van de werkgroep, de vrijwilligers en de sponsoren kan de werkgroep 

terugkijken op twee zeer succesvolle jaren. 

➢ Zowel de Koningsdagen en de Buitenspeeldag waren wederom een geweldig succes. 

➢ De St.Nicolaasintochten waren weer een feest. 

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

Werkgroep Verenigingen. 
➢ De 4e en 5e Goede Doelen Actie in Grathem mogen zonder meer een succes worden genoemd. 

Werkgroep Welzijn. 
➢ Het project "Samen Tafelen" was in 2020 en 2021 wederom zeer succesvol. Veel mensen hebben 

genoten van de heerlijke maaltijden. Daar de werkgroep niet meer de mogelijkheid heeft om zelf te 

koken, wordt het eten, tot volle tevredenheid, verzorgd door de firma Saes uit Weert. 

➢ De activiteiten van het Huiskamerproject vinden in zaal Geraats plaats. 

 
Grathem, 23 mei 2022 
 
T.L. Rittersbeek (voorzitter)  J.C.H.A. Evers (secretaris) 


