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Verslag openbare vergadering Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst  
5 september 2018 

1. Opening 

H. van Wylick opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. 

Er zijn afmeldingen ontvangen van C. Absil, P. Keltjens, R. Lenssen, P. Litjens, J. Peeters, A. Thijssen,  
J. Wanten, 

2. Verslag vorige vergadering (7 juni 2018) en binnengekomen stukken. 

Verslag 
Verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.  

Binnengekomen stukken 
Overzicht binnengekomen stukken is uitgereikt, doorgenomen en van toelichting voorzien op de 
vergadering. 

3. Mededelingen/stand van zaken, vorderingen o.a. 

Geluidshinder Hoogstraat Broekhuizen 
Aanwezig zijn Wethouder Beurskens en T. Peeters (verkeerskundige gemeente Horst aan de Maas). 
In april is besloten om de Hoogstraat opnieuw in te richten met streetprint. Omdat er veel geluidsoverlast 
was, is in overleg besloten om de Hoogstraat opnieuw in te richten: zwarte rijstrook (geen fluisterasfalt maar 
ook geen grove asfalt) en rode fietssuggestiestroken. Afscheiding door witte strepen. Er komen geen 
verkeersremmende maatregelen. 
Vergadering gaat akkoord met het ter beschikking stellen van prioriteitsgelden om e.e.a. dit jaar nog te 
realiseren. 
Er wordt te snel gereden tussen 16.00 en 19.00 uur. Dorpsraad neemt contact op met “Kasteel Ooyen 
(uitzendbureau). Handhaving is geen prioriteit. Gedragsbeïnvloedingscampagne wordt gestart. In Lottum 
hangt bord “getekend: wij rijden 50”. Ieder jaar snelheidsmeting en continu monitoren. Wethouder 
Beurskens zorgt ervoor dat er een nieuwe meting plaatsvindt. 

Parkeren Broekhuizen 
Wethouder Beurskens licht plan “Schreven” toe (Wethouder Vostermans is verantwoordelijk wethouder, 
maas was verhinderd). Financiering door Projectbureau Ooijen-Wanssum. 2e Ontwerp is gemaakt voor dit 
plan. Gemeente zal met omwonenden contact opnemen. 
Nog niet zeker hoeveel parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Aparte in-/uitrit aan de Hoogstraat kan niet! 
Enkele opmerkingen: 
- aan de rand van dorp parkeerplaatsen realiseren voor langparkeerders 
- plan parkeren hoek Veerweg-Hoogstraat is op dit moment van de baan 
Parkeervakken Naesenhof markeren en barriere maken voor de balkons van de bewoners. 
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H. van Wylick dankt Wethouder Beurskens en T. Peeters voor hun komst en toelichting op bovenstaande 
onderwerpen. 

Reactivering Oude Maasarm/ Maasgaard / Mooder Maas 
Ideeën opening Brug: Er zijn ideeën doorgegevens. 

Horst 800 
Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats over de voorgestelde ideeën voor Horst 800. 
Betreffende de film: er zijn geen reactie gekomen, dus laten we in het Dorpsradenoverleg weten dat we 
geen interesse hebben. 

Straatwerk kern Broekhuizen en trottoirs 
ligt er schandalig bij/ziet er onverzorgd uit. Nogmaals wordt aandacht hiervoor gevraagd. 

4. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting 

 Paaltjes Ellenberg zijn wit geverfd. 

 Koetshuis staat te koop. Gemeente geeft aan dat er bepaalde eisen t.a.v. bestemming 
(maatschappelijke) en omgeving. 
Advertentie staat in de krant. 

 Jop wordt geverfd tijdens Broekhuizen Bruist. 

 Kermis Broekhuizen: “armoedige” attracties (geregeld door gemeente). Broekhuizenvorst zag er 
anders uit (regelen attracties zelf). 

 Dorpspomp Broekhuizenvorst: wordt aan gewerkt. 

 Tuinen Veerweg i.v.m. waterkering: start in oktober 2018. 

 Lantaarnpaal Kerkhofweg dient nodig gesnoeid te worden. 

 Rozenstruiken bij de Naesenhof zijn kapot. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, dankt H. van Wylick de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

T. Bartels-van Rensen 
Secretaris
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Acties/aandachtspunten/activiteiten uit DR-vergaderingen: 

 vergadering Contactpersoon 

Reactivering oude Maasarm  H. van Wylick 

Wat is de werkelijke stand van zaken? 16-10-2008  

Uitnodiging van Projectbureau Ooijen Wanssum ontvangen i.v.m. 
voorlichtingsbijeenkomst  

24-06-2009  

Subsidie is toegekend door de Provincie. H. Wierda hiernaar 
vragen 

10-12-2009  

Projectenbureau maakt afspraak met bewoners 15-12-2010  

Toelichting gemeente en projectbureau 07-05-2011  

Onveilige dijken!! 24-10-2012  

Toelichting waterschap over veiligheid dijken 13-12-2012  

Gezamenlijke brief van DR Broekhuizen/Broekhuizenvorst en DR 
Blitterswijck) aan gemeente Horst aan de Maas / gemeente 
Venray / Projectbureau over o.a. de verkeersveiligheid tussen 
Broekhuizenvorst en Blitterswijck. Eind februari 2014 wordt e.e.a. 
besproken in de betreffende colleges 

12-02-2014  

Wachten op afspraak met colleges en briefschrijvers. 11-09-2014  

Opnieuw in gesprek (gemeentes, Dorpsraden, Walkro, Van 
Leenders en Oelemans) 

11-12-2014  

Omgeving kasteel Ooijen is uit het PIP gehaald en zal nu via 
gemeentelijst bestemmingsplannen gaan. 

26-11-2015  

Voorlopige gunning is verleend aan Dura Vermeer 26-05-2016  

Mooder Maas (Combinatie Dura Vermeer & Ploegam v.o.f.) geeft 
toelichting op de plannen (09-02-2017) 

15-12-2016  

Op 19 september a.s. wordt een toelichting gegeven op de stand 
van zaken. 

06-09-2017  

23 november jl. is het officiële startschot gegeven 14-12-2017  

31 maart 2018 vindt een open dag plaats in Broekhuizenvorst 07-03-2018  

Ideeën doorgeven voor opening Brug 07-06-2018  
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Renovatie Lottumseweg/Hoogstraat in Broekhuizen 15-12-2016 H. van Wylick 

Werkzaamheden worden doorgeschoven naar begin 2017. 
Plannen staan op de site Broekhuizen-Broekhuizenvorst. 

  

Werkzaamheden zijn klaar (op zebrapad na bij de kerk) 
Klachten geluidsoverlast worden geïnventariseerd 

08-03-2017 R. Cornelissen/ 
M. Grob 

Enquête gehouden mbt de geluidsoverlast (21 van de 31 terug 
ontvangen. 
Metingen geluid verrichten via app van printgedeelte en van 
asfaltgedeelte. 
26 september a.s. bijeenkomst met aanwonenden en gemeente 

06-09-2017  

Verkeerstelling heeft plaatsgevonden en de gegevens moeten 
nog worden verwerkt. 
Strepen fietspad zijn aangebracht. 
Begin volgend jaar wellicht maatregelen. 
 

14-12-2017  

Na de verkiezingen hierover contact met de nieuwe wethouder   

Er wordt een afspraak gepland met wethouder Beurskens en 
T. Peeters (gemeente) 

07-06-2018  

Hoogstraat wordt opnieuw ingericht: zwarte rijstrook en rode 
fietssuggestiestroken. Hiervoor worden prioriteitsgelden ter 
beschikking gesteld, zodat e.e.a. dit jaar nog gerealiseerd kan 
worden. 

05-09-2018  

   

Parkeren Broekhuizen 05-09-2018 M. Grob 

- Plan “Schreven” 2e ontwerp is gemaakt. Gemeente zal de 
aanwonenden betrekken bij de plannen. 

- Parkeren hoek Veerweg-Hoogstraat is van de baan. 

- Aandacht voor de inrichting van de parkeerplaats bij de 
Naesenhof 
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Beveiliging Broekhuizen  J. Wanten 

Gesprek vindt plaats tussen gemeente-Dorpsraad-werkgroep 
Maas over sluitstuk kades 

10-09-2009  

Plannen (dijk of betonnen stukken met afscheiding) door 
gemeente bespreken met de aanwonenden 

07-05-2011  

Stappenplan 07-05-2011  

Bijeenkomst met aanwonenden om stappenplan toe te lichten 21-11-2011  

Hoogtemetingen zijn verricht (in aanwezigheid van de 
aanwonenden Maas) 
 

03-12-2011  

Begin 2012 (8 februari) wordt een door het Projectbureau 
Ooijen-Wanssum uitgewerkt plan gepresenteerd aan de 
aanwonenden. 
 

15-12-2011  

L. Melk en S. van Loo maken een afspraak met het Projectbureau 
om over de hanteerde hoogtes te praten 

15-12-2011  

   

Navragen stand van zaken en aandacht voor zelfwerkzaamheid 
opbouwen kades. 

6-6-2012  

   

Communicatie naar aanwonenden is niet goed geweest terwijl 
hier goede afspraken over zijn gemaakt 
 

24-10-2012  

In maart 2013 nieuwe informatiebijeenkomst 13-12-2012  

Projectbureau heeft krant uigegeven 04-03-2015  

Bewoners Veerweg zijn uitgenodigd voor gesprek met gemeente 
en Projectbureau Ooyen-Wanssum. Nagegaan wordt of en welke 
schotten gebruikt kunnen worden bij hoogwater Broekhuizen en 
wie is verantwoordelijk voor onderhoud en realisatie 

18-04-2013  

Een concept-antwoord op het rapport van het Projectbureau is 
gemaakt en met Arcadis  en de jurist van de gemeente 
besproken. 
 

12-02-2014 

 

 

Bewoners hebben voorstel met individuele beveiliging per pand 
aan projectbureau voorgelegd 
. 

04-06-2014  

Tekeningen zijn aangepast volgens de laatste wensen en kunnen 
ingediend worden bij het Projectbureau. 
Juridisch nog enkele problemen ivm eigenaarschap en 
onderhoud 
Half 2016 alle bestemmingsprocedures doorlopen. 
 

26-11-2015  

Voorlopig plan is individueel met de aanwonenden besproken. 
Definitief plan voor de bouwvakvakantie 

07-03-2018  

Start werkzaamheden in oktober 2018 05-09-2018  

 


