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

 
Notulen 8e Jaarvergadering, maandag 20 april 2015 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de (43) aanwezigen (excl. Bestuur) van harte welkom. 

Een speciaal woord van welkom aan Piet Verlinden (wethouder gemeente Leudal), , Har Geenen 
(Leudal Energie), Jan van Willick (Rabobank), Joris Snoeren (Bureau Dorpsraden van de gemeente 
Leudal) en Els Dorssers (Synthese). 

Carolien Schrurs (gemeente Leudal) en Harrie Heynen (Dorpsraad Leveroy) komen later. 
 

2. Mededelingen. 
* Gaarne de telefoon uit. 
* Het 1e en 2e kopje koffie is voor rekening van de Dorpsraad, overige consumpties zijn voor eigen 

rekening. 
* Afmelding van Mw. Tiny Reijnders, Rob en Ina Pennekamp 
* Voorzitter en Jan van Willick vragen aandacht voor de op handen zijnde Clubactie. 

* De voorzitter roept nog even de notulen van de jaarvergadering 2014 in herinnering. Tijdens de 
jaarvergadering heeft hij de aanwezigen toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor 

glasvezel in het buitengebied.  
In het kader van het DOP en DOV is in de vorige jaarvergadering als aandachtspunt naar voren 
gekomen het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. De voorzitter heeft dit onderwerp ook 

ingebracht in het gezamenlijk dorpsradenoverleg. En zoals het dan gaat mag je er ook zelf mee aan de 
gang. Hij heeft toen toegezegd een 1e oriënterend onderzoek te doen bij die gemeentes waar men al 

een start heeft gemaakt met de mogelijke aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hiertoe heeft hij 
Nederweert en Grubbenvorst benaderd. Gebleken is dat het niet eenvoudig is om glasvezel in het 
buitengebied te krijgen als, zoals in ons geval, Reggefiber niet wil meewerken vanwege het 

kostenaspect. Voor aansluiting in het buitengebied moeten we al snel denken aan ongeveer € 4000 
per aansluiting er vanuit gaande dat het merendeel ook daadwerkelijk een aansluiting wil hebben. Wil 

je dit oppakken als Dorpsraad, uiteraard samen met de gemeente, dan zal er een Stichting of 
coöperatie moeten worden opgericht die naast het aansluiten ook het vervolgtraject zal gaan 
uitvoeren. Te denken valt dan aan zorgen voor budget dus eigen bijdrage in de vorm van 

abonnementsgeld innen, kijken hoeveel geld de provincie erin wil stoppen, zorgen voor bankgaranties. 
Ook zullen de klachten in behandeling genomen moeten worden en vervolgens opgelost. Nieuwe 
aansluitingen verzorgen. 

Als er zo’n coöperatie in het leven geroepen is zal de zaak in gang gezet worden. Wat moet er 
gebeuren: onderzoeksbureau inschakelen, enquête buitengebied naar behoefte van de mensen en de 

eventuele eigen bijdrage die ze er voor over hebben om aangesloten te worden, overleg met 
gemeente o.a. over beschikbaar stellen van een krediet, gemeenteraad moet dit goedkeuren. Wij 
hebben het dan over duizenden euro’s.  

Om een indicatie te geven over totale kosten haalt de voorzitter een artikel aan uit de Volkskrant aan 
waar 10 Achterhoekse gemeenten samen met de Provincie vanwege desinteresse van het bedrijfsleven 

gedwongen zijn om een bedrijf te beginnen om glasvezel aan te leggen. De Provincie betaald € 32 
miljoen en de 10 gemeentes samen nog een € 25 á €30 miljoen. Inmiddels zijn de technieken van dien 
aard, dat je ook kunt denken aan straalverbindingen of een soort draadloos netwerk met steeds terug 

kerende onderhoudskosten. Al met al een project dat maar moeilijk van de grond te krijgen is.  
   

3. Notulen jaarvergadering 2014. 
De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag 2014. 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag.  
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Het jaarverslag wordt eveneens onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 
 

 
5. Financieel verslag 2013. 
De penningmeester Marc Gelissen geeft een korte uiteenzetting betreffende het financiële gebeuren 

van de Dorpsraad over 2014. 
Dhr. Bart Mennen en Dhr. Rob Pennekamp hebben de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. 

De kascontrolecommissie brengt verslag uit van hun bevindingen en doet enkele aanbevelingen. 
Ook geeft zij de penningmeester complimenten en een tweetal tips nl. de boekingen uitgebreider 
omschrijven en de kascontrolecommissie eerder laten controleren.  

Dhr. Rob Pennekamp is aftredend en zal worden opgevolgd door Dhr. Wil Daemen. 
Tot slot stelt de kascontrolecommissie de vergadering voor de penningmeester en daarmee het 
bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie over het boekjaar 2014, 

waarvoor dank. 
 

6. Leudal Energie. 
Namens Leudal Energie presenteert Har Geenen een PowerPoint presentatie. 
Leudal Energie is een coöperatie, want samen staan we sterk. 

We zullen met zijn allen moeten streven naar duurzame energie, want de fossiele brandstoffen 
beginnen op te raken. 

Wat is het doel van Leudal Energie? 
* Samen duurzame energie opwekken. 
* Opgewekte energie aan leden leveren. 

* Samen energie besparen. 
* In 2020 20% energie in Leudal duurzaam. 

* Burgers moeten actief worden en zorgen voor versnelling van energie besparing en opwekking. 
 
Waar gaat Leudal Energie voor? 
* Opwekken en leveren in Leudal. 
* Leden investeren in zon, wind en biomassa. 
* Consument krijgt invloed en wordt ook producent. 

* Stimulans lokale werkgelegenheid. 
* Leudal Energie neemt zorg uit handen. 

 
Stand van zaken Leudal Energie. 
* Snel groeiend ledenaantal (thans 120 leden) 

* Er zijn 5 werkgroepen (20 mensen): 
 - Zon op school 

 - Energie levering 
 - LEDdal 
 - Energie Coach 

 - Leudal zoekt zon 
 
1. Werkgroep Zon op School 

 School ontzorgen en  duurzame energie (DE) opwekken 
 Plan klaar voor 2 grootste basisscholen 

 240 panelen per school, leveren 60.000 Wp 
 Leden kunnen  investeren vanaf € 250,-- 
 Na 15 jaar is installatie van de school 

 School krijgt korting op DE levering 
 

2. Werkgroep Energielevering. 
 Doel lokale duurzame energie leveren aan leden/klanten in Leudal 
 Door coöperatieve aanpak beslissen we weer zelf 

 Door afspraken met Zuidenwind komt DE beschikbaar voor Leudal 
 Door keuze DE beheren we zelf onze klanten en doen de front-Office 
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 Bij goedkeuring voor leden start DE in september 
 

3. Werkgroep LEDdal. 
 Doel E besparing op verlichting 
 In 2014 pilot bij 6 bedrijven 

 Deskundige voert lichtscan uit 
 Bedrijf krijgt besparingsadvies op maat 
 Inmiddels meer dan 1000 lichtpunten vervangen 

 Na info avonden nu weer aantal scans 
 Bedrijf betaalt € 50,-- voor scan en advies 

 
4. Werkgroep Energiecoach. 

 Doel is particuliere woningbezitter stimuleren tot energiebesparing 

 Deskundige voert 30 energiescans uit 
 Woningbezoek met scan isolatie, verwarming en opwek DE 

 Eigenaar ontvangt rapport met besparingsadvies 
 Voor leden is dit gratis, niet leden betalen € 50,-- 

 

5. Werkgroep Leudal zoekt Zon. 
 Doel burger ontzorgen bij aanschaf zonnepanelen (Pv) installatie 
 LE selecteert installateurs met PvE 

 LE zorgt hierdoor voor goede kwaliteit en prijs 
 Presentatie op 2 info avonden 

 LE legt afspraken met installateurs vast in contract 
 LE doet onafhankelijke controle offertes 

 

Waarom lid van Leudal Energie? 
 Via actie Leudal zoekt Zon 2015 lagere prijs bij aanschaf zonnepanelen 

 Wij controleren offertes van leden op basis PvE 
 Iedereen kan dit jaar mee investeren in projecten "Zon op School" en "Energie levering" 
 Stimulans lokale werkgelegenheid 

 U levert door lidmaatschap bijdrage aan lokale duurzame economie 
 

Doe mee met Leudal Energie, want samen staan we sterker!!!! 
 

7. Pauze 
 

8. Verslag werkgroepen van de Dorpsraad Grathem. 
 
Werkgroep Buitengebied. 
Namens de werkgroep voert Jan Vossen (voorzitter) het woord. 

Hij doet een opsomming van de werkzaamheden die in 2014 zijn uitgevoerd en verduidelijkt die met 
beelden van de werkzaamheden. 

 Diverse nestkasten zijn opgehangen 

 Er is een steiger in de Uffelsebeek gelegd 
 Er zijn drijvende nestgelegenheden te water gelaten 

 De ijsvogelwand is steiler en dieper uitgegraven 
 Het gebied achter het Schutters Kapelletjes is opgeschoond 
 Er is zwerfvuil verzameld 

 Het Puinebrök Ommetje is beter begaanbaar gemaakt 
 Van een aantal boomstammen zijn bosmeubelen gemaakt 

De werkgroep heeft helaas ook te maken met vandalisme. 
Diverse planken uit de vogelkijkwand zijn verdwenen, posters op de vogelkijkwand zijn vernield, in het 
insectenhotel is een dwarsbalk vernield, de vuilnisbak bij de duiker bij het kanaal is vernield en 

verdwenen en het bordje van Natuurmonumenten is beschadigd.Jammer. 
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Plannen voor 2015 
 Het plaatsen van bordjes om de flora en fauna langs de Uffelsebeek "een gezicht" te geven t.b.v. 

het Milieu Educatief wandelgebied. 
 Inzaaien van stroken met bloemrijke en voedende gewassen. 
 Semi verharding van het Prof. Hentrichpad. 

 
Op zondag 26 april is de officiële opening van het project Knopenlopen in de gemeente Leudal. 
Op zaterdag 25 april gaat de Dorpsraad met de inwoners van Grathem wandelen via het Knopenlopen. 

Een prachtige gelegenheid om kennis te maken met het Knopenlopen en informeel met de leden van de 
Dorpsraad en de werkgroepen te praten.  

 
Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid. 
Namens de werkgroep bracht Pascal Smeets, voorzitter van werkgroep, verslag uit. 

Na een voorstel rondje van de werkgroepleden liet Pascal het jaar 2014 aan ons voorbij gaan. 
Als eerste memoreerde hij de opening van het Xieje Gezinshuis. Vervolgens bracht hij verslag uit van de 

renovatie van de trottoirs in de Beatrixstraat. Uitgebreid stond hij stil bij de enquête betreffende 
eenrichtingsverkeer in de Julianastraat. De bewoners hebben zich duidelijk uitgesproken en er komt geen 
eenrichtingsverkeer. Wat heeft het wel opgeleverd? Er wordt aandacht gevraagd voor: 

* Te hard rijden in de straat. Dit was de meest voorkomende klacht bij zowel voor- als tegenstemmers. 
* Vrachtwagenverkeer en landbouwvoertuigen die de straat gebruiken met te hoge snelheid en schade 
veroorzaken. Ook dit werd door vele bewoners schriftelijk of mondeling medegedeeld. 

Hierna zijn er of worden er nog door de gemeente, na onderhoud met de werkgroep, diverse acties 
gehouden. 

Wat is er nog meer gebeurd na inzet van de werkgroep? 
De verkeersdrempel is eindelijk na veel overleg op de Baexemerweg verwijderd. Er zijn in diverse straten  
metingen (snelheid & aantallen) verricht. Diverse herstellingwerkzaamheden aan trottoirs zijn uitgevoerd. 

 
Werkgroep Jeugd. 
Yvonne Theunissen bracht verslag uit betreffende de activiteiten van de werkgroep Jeugd. 
De werkgroep kan terugkijken op een succesvol jaar. 
De activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd mogen alle als geslaagd worden aangemerkt. Een woord van 

dank aan de sponsoren, want zonder hun inbreng was en zal het in de toekomst niet mogelijk zijn het 
een en ander te organiseren. Echter Yvonne doet een oproep aan allen voor meer vrijwilligers. Zonder 

deze personen kunnen de activiteiten geen doorgang vinden. 
 
Werkgroep Verenigingen. 
 In 2014 hebben de "verenigingen" kennis gemaakt met de nieuwe exploitant van de Nassaurie. De 
vereniging is gevraagd meer gebruik te maken van de activiteitenkalender op de website van de 
Dorpsraad. Ook zijn/worden er pogingen ondernomen om meer verkeersregelaars in Grathem te krijgen. 

Dit en komende jaar zal er veel aandacht uitgaan naar het subsidiebeleid van de gemeente Leudal. Er zal 
dit jaar alles in het werk worden gesteld om in 2016 één collecte tbv "Goede Doelen" in Grathem van de 

grond te krijgen. 
 
Werkgroep Welzijn. 
Samen tafelen 
 10 vrijwilligers die zorgen voor alles wat erbij komt kijken 

 Geldzaken zijn zo geregeld dat een soort zelfsupport ontstaat 
 Laagdrempelig gebeuren met een geringe eigen bijdrage 

 Rond de 30 deelnemers maandelijks 2e woensdag van de maand   

 Samenwerking gezocht met biljartclub die aansluitend het kienen weer hebben terug gebracht. 

WMO 

 Ontwikkelingen volgen, oog en oorfunctie n.a.v. keukentafelgesprekken 
 Daar waar behoefte zich voordoet mensen de weg wijzen, behulpzaam zijn 



5 
 

 Overleg met dorpsraden uit de andere kernen om ervaringen te delen. 23 juni a.s. is dit overleg en de 
voorzitter roept op uw ervaringen bij ons kenbaar te maken zodat die meegnomen kunnen worden in 

het overleg.  

Huiskamerproject 

 Proteion welzijn deed dit voorheen. Taken zijn overgenomen door Synthese echter niet die van de 
huiskamerprojecten 

 Beheer van financiën is nu in handen van de dorpsraad 
 Zoeken naar sponsoren om het voortbestaan te garanderen 

 Project onder de paraplu van de Dorpsraad hierdoor zijn de vrijwilligers ook verzekerd bij de 

vrijwilligersverzekering van de gemeente Leudal 

Burgerkrachtcentrale 
 Opgezet vanuit de gemeente die met burgers (en dorpsraden) overleg hebben over diverse zaken die 

te maken hebben met de grote veranderingen waarbij het betrekken van de burger centraal staat 
 Diverse items door de burgers zelf aangedragen worden besproken zoals toegankelijkheid website, 

samenwerking (gaan) diverse verenigingen, communicatie hoe doen we dat.Subsidie: hoe verder als 
vereniging met minder of zonder subsidie? 

 

9. Toekomst van de kermissen in de gemeente Leudal. 
Namens de gemeente Leudal zou Carolien Schrurs het woord voeren. Echter zij kan helaas wegens 
onvoorziene omstandigheden, zo heeft ze in de loop van de avond laten weten, niet aanwezig zijn. 
De voorzitter opent dit onderwerp en zal hierna het woord geven aan Dhr. Harrie Heijnen van de 

Dorpsraad uit Leveroy. 
Voorzitter: 

Op  8 december 2014 heeft er een discussieavond plaatsgevonden over de toekomst van de kermissen in 
de gemeente Leudal. 
Hierbij waren aanwezig een afvaardiging van de Dorpsraden, Carolien Schrurs van de gemeente Leudal,  

en Joris Snoeren namens bureau Dorpsraden van de gemeente Leudal. 
Over het algemeen kwam in dat overleg naar voren dat de kermis er niet alleen is voor de jeugd maar 
zeker ook voor de ouderen. Wat heel sterk naar voren kwam, is dat de kermis een zeer belangrijke factor 

is voor wat betreft de leefbaarheid in een kern. Immers de kermis brengt jong en oud  bij elkaar. 
Wij moeten ons met z’n allen afvragen wat is de kermis ons waard, voor € 2,00 per inwoner kunnen de 

kermissen blijven bestaan. 
Voorafgaande aan deze vergadering hebben wij in onze publicaties opgenomen:  
Hebben wij in 2016 nog wel een kermis in Grathem!  

Ik spreek de hoop uit dat ik op de jaarvergadering 2016 het thema kermis op de agenda kan zetten met 
de kop: 

Kermis in Grathem blijft voortbestaan mede dankzij de inzet van de inwoners zelf.  
Het kermisbeleid in de gemeente Leudal gaat op de schop, het moet beter en vooral goedkoper. Dit 
betekent dat er vanaf 1 januari 2016 een andere invulling van de kermissen mogelijk gemaakt moet zijn. 

De gemeente heeft zich hierbij de vraag gesteld: “Moeten we als gemeente hierbij betrokken blijven of 
krijgen de gemeenschappen een grotere rol”? 

Begin oktober 2014 heeft de gemeente ons via de media geïnformeerd over het feit dat de gemeente 
Leudal meer ruimte aan initiatieven van inwoners wil geven in plaats van zelf alles te besluiten, te regelen 
en te betalen.  

Als wij de kermis willen behouden zullen wij gezamenlijk hier invulling aan moeten geven door een 
burgerinitiatief vanuit de gemeenschap met ondersteuning van de dorpsraad. 
De dorpsraad Grathem heeft al enig voorwerk gedaan. Wij zijn gaan praten met andere dorpsraden, de 

heer Heijnen van de Dorpsraad Leveroy zal straks een uiteenzetting geven hoe zij dat, samen met een 
aantal vrijwilligers, gedaan hebben in hun dorpskern. De ervaring daar is dat het zeer de moeite waard is 

geweest om die inspanning te verrichten. Ook hebben wij de school erbij betrokken, de uitkomsten 
daarvan zullen meegenomen worden in verdere besluitvorming.  
Wij hebben gelet op onze doelstelling “leefbaarheid” ook beslist dat wij er alles aan zullen doen de kermis 

in Grathem te behouden. 
Als u dat ook wilt dan moet u daar wel iets voor doen, ik wil ik dan ook een dringend beroep doen op uw 
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medewerking. Er zal op korte termijn, een werkgroep moeten worden gevormd om dit project op te 
pakken en uit te werken. De wens is om daarin diverse partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij 

het kermisgebeuren vertegenwoordigd te hebben. Wij als dorpsraad kunnen en willen dit niet alleen doen 
en er is vanaf nu nog voldoende tijd om zaken op de rails te krijgen voor 2016 en volgende jaren.  
Het is echter aan u, inwoners van Grathem, om te zorgen dat in overleg met kermisexploitanten, de 

ondernemers in Grathem, de school, de verenigingen, Jong Nederland, de gemeente Leudal en mogelijk 
nog met andere partijen een kans van slagen heeft.  
 

Hierna kwam de Harrie Heijnen aan het woord. 
De werkgroep die in Leveroy is opgericht heeft zich gericht op een drietal punten nl. reclame, techniek en 

een contactgroep. De grootste post betreft de energiekosten. Harry Heijnen geeft aan dat er een aantal 
werkgroepen zijn die zich gericht bezig houden met een onderdeel uit het geheel. De kermis strekt zich 
uit over vier dagen nl. zaterdag t/m dinsdag. Elke dag heeft zijn eigen specifieke activiteit. Activiteiten 

voor jong en oud. 
Harry Heijnen wil toch ook iets zeggen over de datum van de kermis in Grathem. Het moeilijke voor 

Grathem is, dat de kermis aan het einde van het seizoen valt. Bovendien kan het weer tegen werken. Is 
het misschien te overwegen de kermis naar een andere datum te verschuiven? Ik weet dat dit moeilijk is, 
maar het is te overwegen. 

 
Piet Verlinden, wethouder van de gemeente Leudal, wil op verzoek van de voorzitter ook het een en 
ander omtrent de kermissen in het Leudal te zeggen. 

Het is bekend dat de  gemeente Leudal moet bezuinigen. Er is te lang op grote voet geleefd 
De grootste kostenpost voor de gemeente is de elektriciteit tijdens de kermissen. 

De kermissen in de kleine kernen zijn voor de exploitanten niet rendabel. De grote kermissen 
(Heythuysen, Haelen en Roggel) zijn nog aantrekkelijk. In overleg met de exploitanten probeert de 
gemeente de exploitanten bij het sluiten van nieuwe contracten zo ver te krijgen dat ze ook nog naar de 

kleinere kernen gaan. Hun uitgangspunt is echter: We moeten er ook nog iets kunnen verdienen.  
Nog een ander negatief punt is, dat veel inwoners op maandag de pretparken opzoeken. 

De inwoners zullen in de toekomst zelf de handen uit de mouwen moeten steken en zelf initiatieven 
moeten ondernemen. 
 

Vraag: Hoe staat het met de elektriciteitskosten vanuit de gemeente gezien? 
Deze zijn bij de gemeente op te vragen. 

Vraag: Het gebruik van aggregaten? 
Opletten bij het gebruik ervan. Hiervoor gelden regels. 
Vraag: Contracten afsluiten met exploitanten. 

Het is raadzaam om "Leveroy" hier omtrent te raadplegen. Zij weten welke wegen bewandeld moeten 
worden. 
 

Het is belangrijk om thans te gaan brainstormen en vervolgens naar mensen te zoeken die de kar gaan 
trekken. Te denken valt hierbij aan jeugd, ondernemers en mensen met bestuurlijke kwaliteiten. 

 

10. Rondvraag. 
* Is het mogelijk om op korte termijn de omgezaagde boomstammen bij de ingang van JN en tennisclub 

te verwijderen? Belemmeren het uitzicht. 
* Kan er iets gedaan worden aan het fietspad op de Baexemerweg? Behoorlijk veel hinderen van 

opdrukkende boomwortels. 
 

11. Sluiting. 
Hierna sloot de voorzitter de vergadering en dankte iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 

Grathem, 20 april 2015. 
T.L.Rittersbeek, voorzitter.      J.Evers, secretaris 


