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

 
Notulen 6e Jaarvergadering, donderdag 22 april 2013 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de (41) aanwezigen van harte welkom. 

Een speciaal woord van welkom aan kernwethouder Joost van der Stappen, Joris Snoeren van 
Bureau Dorpsraden en pastoor M. Vankan. 

 

2. Mededelingen. 
* Afmelding zijn er van Dhr. Wil Daemen, voorzitter Jong Nederland, Maurice Jorissen en Bart Mennen, 
beiden lid van werkgroep Woningbouw/-behoefte, verkeer en veiligheid. 
* Actie van de Rabobank heeft een bedrag van € 125,-- opgeleverd. 
* Henny van Hoften, mede oprichter van de Dorpsraad en Ina Pennekamp hebben beiden het bestuur 
van de Dorpsraad verlaten. Ina Pennekamp blijft, vanwege haar enorme netwerk, wel als adviseur van 
de Dorpsraad functioneren. 
* Alle bewoners hebben afgelopen week de flyer aangaande het DOP (=Dorpsontwikkelingsplan) in de 
bus gekregen. 
* Dorpsraad en Zelfsturing. (N.a.v. de flyer) 
Het begrip zelfsturing drukt uit dat mensen met elkaar nadenken over de toekomst van de 
gemeenschap waar ze deel van uitmaken en vervolgens de verantwoordelijkheid nemen om de ideeën 
die ze samen ontwikkelen, vorm en inhoud te geven. 
Samen is hierbij een belangrijk begrip. Alleen kan de Dorpsraad, de gemeenten of u als inwoners niet 
datgene bereiken wat we willen bereiken. 
Voor een goede leefbaarheid moeten we samen de kar trekken. 
De Dorpsraad is er om bewoners te informeren, activeren en te stimuleren om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Wij ondersteunen bewonersinitiatiefgroepen om eigen wensen en 
belangen naar voren te brengen, wijzen ze de weg en zorgen dat de instanties signalen adequaat 
behandelen.  
De gemeenteraad stelt de kaders en stimuleert burgers om zelf aan de slag te gaan met de invulling 
van voorzieningen op het gebied van leefbaarheid en zorg voor elkaar. 
De Dorpsraad is een organisatie waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. 
De agenda van de Dorpsraad komt tot stand door ontmoetingen, gesprekken met bewoners en door 
datgene waar bewoners zelf actief in willen deelnemen. M.a.w. samen werken aan samenwerken. 
 
Dhr. Joost van der Stappen reageerde hierop als volgt: 
De Gemeente heeft bezuinigingen van bovenaf heeft opgelegd gekregen. M.a.w. minder inkomsten en 
de gemeente moet maar zien rond te komen.  Dat betekent dat initiatieven bij de bewoners van de 
gemeente Leudal zelf worden gelegd, want de gemeente kan niet meer voor alles opdraaien. Het begrip 
zelfredzaamheid komt nu om de hoek kijken. Te denken valt aan mantelzorgers en het initiatief van 
ouders die zelf het busvervoer van hun kinderen naar een school in België hebben geregeld. 
 

3. Ingekomen stukken 
Geen. 
 

4. Notulen jaarvergadering 2012. 
Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen van de jaarvergadering van 12 april 2012 
goedgekeurd.  
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5. Jaarverslag 2012. 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan de secretaris 
goedgekeurd. 

 
 

6. Financieel verslag 2012. 
Dhr. Henk Dronkers en Mw. Marina Buitink hebben bij Dhr. Marc Gelissen, penningmeester van de 
Dorpsraad, de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. 
De kascontrolecommissie laat weten dat alles overzichtelijk en correct was en stelt de vergadering voor 
de penningmeester te dechargeren. 
Mw. Buitink is aftredend en zal worden opgevolgd door Dhr. Rob Pennekamp. 
 

7. Kernwethouder Joost van der Stappen. 
Dhr. Van der Stappen deelt mede, dat het huidige college van B & W de plannen aangaande 
leefbaarheid zullen aanhouden. Hij ondersteunt de plannen van de Dorpsraden. 
De pilot “Leefbaarheid in de kernen” geldt in de toekomst ook voor Grathem. 
Er zal wel iemand moeten zijn die de beroemde kar gaat trekken. Uiteraard met ondersteuning van de 
gemeente. 
Vraag van Rob Pennekamp: “Hoe gaat met dit met de bevolking communiceren?” 
Het is belangrijk om mensen samen te brengen bv. hier in de BMV en dan het plan verder ontwikkelen. 
Bestuursleden van de Zonnebloem en de Seniorenvereniging zijn goed op de hoogte van de wensen en 
behoeften bij de bevolking. Hier dient men optimaal gebruik van te maken. 
 

8. Pauze. 
 

9. Verslag werkgroepen. 
Werkgroep Buitengebied. 
De werkgroep Buitengebied presenteert zich middels een Power Point presentatie. 
De Dorpsraad Grathem is opgericht in december 2006. 
Mei 2007 heeft de Werkgroep Buitengebied voor het eerst vergaderd; Henk, Leo en Jan. 
In 2008 hebben we de volgende speerpunten opgesteld: 
1- Recreatie en toerisme bevorderen. 

2- Ecologische Hoofd Structuur.   Bestaande natuurterreinen, Natuurontwikkelingsgebieden en 

verbindingszones zodat je geen inteelt krijgt. 

3- Voorkomen vuilstort in Buitengebied. Regelmatig vuil oprapen en vervuilers aanspreken op hun 

gedrag 

4- Volgen van bestemmingplan en Streekplan. 

5- Bevorderen van Duurzaamheid. 

Wat betreft bevorderen van Recreatie en toerisme zijn we gestart met het verbeteren van het 
bestaande Professor Hentrich pad naar een cultuurhistorisch toeristisch wandelpad en we hebben nog 
grootse plannen voor deze omgeving. 
In 2008 ingeschreven bij de wedstrijd Kern Met PIT van de Koninklijke Nederlandse Heide 
maatschappij.  Hiermee € 1000 binnen gehaald. 
Voor dit pad volle medewerking van gemeente Leudal, Natuurmonumenten, Fred en Wiel Winkelmolen 
en Waterschap Peel en Maasvallei. Fred en Wiel Winkelmolen zorgen nagenoeg belangeloos (fles wijn 
met kerst)  voor het maaien. 
Prachtige Flyer  voor het Prof. Hentrichpad ontworpen door een vrijwilligster en 3000 stuks laten 
drukken. Onlangs 2500 laten bijdrukken.  17 verdeelpunten in de omgeving. 
 Sept. 2009 feestelijke opening Prof. Hentrichpad. 
Mei 2010 Bezoek aan Groen-Groep Sevenum. O.a. inspiratie opgedaan en bijgepraat over het Knopen 
Lopen.  
Febr. 2010 Info ingewonnen bij diverse instanties en personen over het  plaatsen vogelkijkwand.  
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Met hulp van Natuurmonumenten en de gemeente Leudal is deze vogelkijkwand met uitzicht over een 
breder deel van de Uffelse beek, geplaatst in 2011. 
April 2010 inschrijving bij IKL: Maak eens een Ommetje. Ook hier weer Volle medewerking van 
Gemeente Leudal, IKL,  Waterschap en Jackie Smeets en Simon Hamstra. En voor het maaien Tjeu 
van Herten en Frenken. 
11 sept 2011 Opening van het Puinebrök Ommetje bij Op Kapittelsbos waar theater voorstellingen 
gegeven werden en koffie en gebak genuttigd werden. Op de route zijn twee banken geplaatst  en bij 
het startpunt is een bord geplaatst met uitleg. Ook op de markt is een combi bord geplaatst met de 
Puinebrök route en de Professor Hentrich Pad route. 
De wandelroutes zijn ook te vinden op de internetsite van de dorpsraad Grathem en de site 
www.Grathem.com 
In de loop van 2011 zijn ook twee insecten / amfibieën hotels geplaatst met prachtige borden van de 
diverse soorten bijen. 
Huidige plannen: Natuur educatief Wandelgebied…..Oeverzwaluw  nestgelegenheid en ijsvogel  
nestgelegenheid en er zijn zelfs plannen voor een of meer ooievaarsnesten. 
 
Zijn er nog vragen? 
 
* Hoe staat het met de Molenroute? 
Alle soorten molens, ook die van de gemeente Maasgouw, komen hiervoor in aanmerking. 
* Is het niet zinvol om de wei tegenover de molen in te zaaien met allerlei soorten bloemen? 
Het IKL subsidieert dat initiatief zelfs 
Dat kan niet zomaar. Ook de pachter heeft hier zeggenschap in. 
 

Werkgroep Woningbouw/ -behoefte, Verkeer en Veiligheid. 
Ook de werkgroep WVV maakt gebruik van een Power Point presentatie. 
 
Als eerste Ina Pennekamp hartelijk dank voor je inbreng in de werkgroep. Ina heeft afgelopen jaar de 
werkgroep verlaten en Pascal Smeets heeft haar plaats ingenomen. 
T.a.v. Woningbouw & Voorzieningen zijn er op dit moment een aantal initiatieven, te weten: 
* De verbouwing van de oude school tot Thomashuis. 
* Voorzieningen in lokale zorgbehoeften. 
* De verkoop van de Grathemermolen. 
* Woningaanbod aan de “Brugstraat” 
* Winkelvoorziening. 
Sommige zaken zijn reeds in gang gezet of in de fase van afronding aangekomen. 
 
Dorpsschouw. 
De werkgroep heeft in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Leudal een dorpsschouw 
gehouden. Diverse knelpunten werden aangemerkt. Thans wordt naar oplossingen gezocht voor de 
gesignaleerde problemen. 
De werkgroep WVV wil middels de media (o.a. Facebook) feedback van de inwoners van Grathem 
krijgen om zodoende in het overleg met de gemeente de mening van de bevolking te kunnen 
weerleggen. 
 
Hart voor Leudal. 
De situatie is op dit moment als volgt: Er zijn in Grathem thans 13 vrijwilligers die 4 AED’s kunnen 
bedienen. 
Dit is te weinig. De Dorpsraad gaat samen met de EHBO-vereniging initiatieven ontplooien voor 
meerdere vrijwilligers in de toekomst. 
 
Waak voor inbraak. 
De Dorpsraad heeft samen met Politie Leudal/Maasgouw in het kader van “Waak voor Inbraak” een 
rondgang door Grathem gemaakt. 
Bijzonderheden die aan het licht kwamen: 

http://www.grathem.com/
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* 12 onafgesloten auto’s, 
* veel gevallen van slechte of geen verlichting bij woningen, 
* woningen zijn gemakkelijk achterom te benaderen, 
* containers staan op plaatsen waar gemakkelijk overheen te klimmen is. 
 
De presentatie roept bij de aanwezigen nogal wat vragen op: 
 Kan het bord bij de oude school niet worden verplaatst? Erg hinderlijk. 

Dit wordt uitgezocht. 
 Kan de weg naar de huisartsenpraktijk ’s winters in het strooiprogramma worden opgenomen? 

Moet binnen de gemeente worden bekeken. 
 Aanplakbord voor verkiezingen staat op een hinderlijke plek. Is het mogelijk dit bord naar de 

oude plek terug te plaatsen? 
Wordt nagekeken. 

 Reclameborden in het dorp zijn zeer hinderlijk voor voetgangers. Er staan er te veel. Bovendien 
vraagt men zich af wat voor betekenis sommige borden voor de inwoners van Grathem 
hebben. 
De gemeente Leudal heeft haar beleid hierop aangepast. Borden waar geen vergunning voor is 
verleend, worden verwijderd. 

 Wanneer het eenrichtingsverkeer voor de Julianastraat doorgaat, wat wordt dan de rijrichting? 
Alvorens in overleg te gaan met de bewoners wil de Dorpsraad van de gemeente horen of dit 
een haalbare kaart is. Afspraken zullen binnenkort worden gemaakt. Ook zal in dit overleg het 
“straatjuweeltje” op de hoek Lindestraat – Sportlaan weer ter sprake komen. 

 Er zijn ’s avonds vele donkere plekken in het dorp. Welke lantaarnpalen blijven branden en 
welke gaan uit? 
Dit wordt uitgezocht. 

 Hoe staat het met de hangjongerenplek? 
Werkgroep is hier mee bezig. 

 Aandacht wordt ook gevraagd voor meer buurtcoördinatoren. 
 Kan er een vijfde AED bij de BMV worden opgehangen? 

Per AED zijn 20 vrijwilligers nodig. M.a.w. Grathem verkeerd al in een uitzonderlijke situatie 
met 4 AED’s op 13 vrijwilligers. 

 

Werkgroep Jeugd. 
Op dinsdag 30 april is de officiële opening van de speeltuinen. 
 

Werkgroep Verenigingen. 
* Tijdens 2 vergaderingen is duidelijk geworden, dat activiteiten zich vanuit de verenigingen 
moeten ontwikkelen. 
Het is noodzakelijk om hiervoor een juist format te vinden. 
Tijdens de laatste bijeenkomst is hier een positieve wending aangegeven. 
* Bij verwerving van het evenemententerrein, welke voor alle verenigingen is bestemd, is het einde 
nog niet inzicht.  
* Het is wenselijk, dat alle verenigingen hun activiteitenagenda aan de Dorpsraad doorgeven. 
Zo kan voorkomen worden dat er op een zelfde datum twee activiteiten plaatsen vinden. 
Het is zinvol om éénmaal per jaar bij elkaar te komen om ieders jaarprogramma aan elkaar bekend 
te maken en zodoende de activiteiten op elkaar af te stemmen. 
Onderwerp voor een volgende bijeenkomst: jeugd – bestuursleden – kader. 
 

10. Ingebrachte onderwerpen. 
Er zijn geen onderwerpen ingebracht. 
De voorzitter merkt op dat er tijdens de vergadering diverse punten onder de aandacht zijn 
gebracht en waar aandacht aan besteed dient te worden of een oplossing voor gevonden moet 
worden. 
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11. Rondvraag. 
   Rob Pennekamp: De Dorpsraad wil graag de mening van de bevolking weten. De bevolking wil 

ook graag iets van de Dorpsraad horen. Hij vraagt de Dorpsraad een voorbeeld te nemen aan de 
verslagen die de Dorpsraad van Kelpen-Oler praktisch elke week in de Klepper publiceren. 

   Op twee plaatsen zijn er trottoirtegels gedumpt. Er zijn 2 meldingen gedaan bij de gemeente. 
Tot op heden nog geen enkele actie van uit de gemeente. 
Kernwethouder van der Stappen vindt dit niet correct en belooft op korte termijn dit gegeven op 
te lossen. 
In zulke situaties is het ook wenselijk om de wijkagent in te schakelen. Dit kan via de website van 
de gemeente. 
 

12. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter een ieder voor hun komst en inbreng en sluit om 
21.35 uur de 6e jaarvergadering. 
 
Grathem, 22 april 2013. 
T.L.Rittersbeek, voorzitter   J.Evers, secretaris 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


