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Verslag vergadering 
 
 
 
datum  
27.10.10 

  locatie 
Zaal ’t Dorp, 
Broekhuizenvorst 

 behandeld door 
Gertie Peeters 

onderwerp 
 Jaarlijks overleg van de dorpsraad Broekhuizen met het college van B&W  

aanwezig 
 gemeente Horst aan de Maas 
Burgemeester van Rooij, 
wethouders van Rensch, Selen en Wijnhoven  
ambtelijke ondersteuning Mart Thijssen 
  

 andere instanties/personen 
32 personen, zie presentielijst 

kopie verstrekt aan 
 

  
1. Opening. 
De voorzitter heet de collegeleden en het massaal opgekomen publiek welkom. Bericht van verhindering is 
ontvangen van de wethouders op de Laak en Litjens. Voorts is bericht van verhindering ontvangen van de heren 
Huys, de Ridder en Peeters en mw Gielen. 
 
2. Verslag bijeenkomst 18 maart 2009. 
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld onder dankzegging aan de notuliste. 
 
3. Inhoudelijke punten: 

1. gemeenschapsaccommodatie Broekhuizen/Broekhuizenvorst 
• de stuurgroep en de nog samen te stellen projectgroep staan in de startblokken voor het maken 

van een definitief plan. De keuze van het dorp wordt verder uitgewerkt. 
• de raad is voorgesteld in november een krediet te voteren van € 1.000.000. Als de plannen 

definitief zijn volgt nog wel een raadsvoorstel over de uiteindelijke beschikbaarstelling. 
• Invulling bibliotheekwerk is onzeker maar zal niet vertragend werken. Er komt geen afzonderlijke 

bibliotheek terug maar een voorziening gekoppeld aan de school. Betekent minder m2. 
• De huidige gymnastiekzaal blijft behouden. Verbreden en verhogen cq nieuwbouw is vooralsnog 

geen optie. De kosten worden wel inzichtelijk gemaakt. 
• Verbouw Brouwershuis voor culturele evenementen is fase 2 en nu niet aan de orde.  
• Toegezegd wordt in overleg te gaan met het jeugdwerk over hun toekomstige huisvesting. 

2. fietspad Broekhuizen/Horst 
• project is vooralsnog on hold gezet. Er wordt wel doorgewerkt aan de uitwerking. 
• Het bestemmingsplan is in concept gereed. Als dit onherroepelijk is wordt overgegaan tot 

aankoop van grond. Er wordt met de provincie gesproken over natuurcompensatie. 
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• De bekostiging moet komen uit opbrengsten grondexploitatie en/of het afstoten van gemeentelijk 
vastgoed.  

• De termijn waarop het fietspad gerealiseerd kan worden is lastig te geven mede omdat de 
gemeente afhankelijk is van de medewerking van derden. 

• Vanuit de vergadering wordt ingebracht dat men zich aan het lijntje gehouden voelt. Men voelt 
zich achtergesteld. 

3. Ontwikkeling Maasarm en –beveiliging 
• De gemeente zet in op het naar voren halen van dit project. Provincie steunt dit. Afwachten hoe 

het rijk zich op gaat stellen. De verantwoordelijke wethouder is volop bezig met dit project.  
• In afwachting hiervan ligt de uitwerking van deelprojecten even stil. 
• Nadrukkelijk wordt helderheid gevraagd over de situatie bij Broekhuizen. Het rampenplan zit 

goed in elkaar maar zoals het er nu uitziet zal Broekhuizen onderlopen. In Lottum en 
Grubbenvorst worden wel maatregelen genomen. Het rekenwerk klopt niet. Gevraagd wordt wie 
aansprakelijk is voor eventuele schade. 

• Gemeente zal overleg hebben met de dorpsraad over de voortgang. 
4. Verkeerssituatie Blitterswijckseweg/Ooijenseweg 

• Er zijn diverse mogelijkheden besproken maar er is geen overeenstemming binnen de buurt. 
• Gekeken zal worden naar verbeteringen voor de korte termijn en voor de wat langere termijn 

(GVVP). 
• Op korte termijn zal een afspraak gepland worden door de wethouder. Ook de dorpsraad zal 

hier voor uitgenodigd worden. 
5. Project Loswal/De Weem 

• financiering van dit project is een probleem. Er zal vooral gekeken moeten worden naar 
toeristische potjes. 

• De gemeente zal zorgen dat bij passantenhaven een invaarverbod ingesteld wordt. 
 

4. Rondvraag 
• Zoals bekend moet door de gemeente fors bezuinigd worden. De jaarlijkse exploitatie staat 

vanaf 2012 onder druk. Door de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen krijgt de gemeente 
minder inkomsten: ca 6-8 miljoen euro (-10%). Dit houdt in dat ambities bijgesteld moeten 
worden. Streven is op gericht is om de inwoners en het verenigingsleven zoveel mogelijk te 
ontzien én de dienstverlening op peil te houden. 

• Alle dorpsraden in Horst aan de Maas de beschikking krijgen over prioriteitsgelden. Het betreft 
een reservering van € 8589 per jaar. Het college vindt het belangrijk dat de dorpsraden 
beschikken over een eigen budget zodat initiatieven, gericht op het verbeteren van de 
leefbaarheid in het eigen dorp, gerealiseerd kunnen worden. De Raad is voorgesteld het 
benodigde geld beschikbaar te stellen bij de behandeling van de begroting 2011 op 9 november 
a.s. 
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