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VERSLAG OPENBARE VERGADERING 16 OKTOBER 2019.
Aanwezig: Leden Dorpsraad en werkgroep Mariapeel.
11 belangstellenden.
Afwezig: Voorzitter Dorpsraad.
In verband met de afwezigheid van onze voorzitter zal Bas Steevens deze vergadering voorzitten.
1. Vaststelling verslag 19 juni 2019.
Het verslag wordt akkoord bevonden.
2. Evaluatie bezoek Burgemeester Ryan Palmen:
Op zich is het bezoek positief verlopen. Er waren wel wat weinig mensen uit het dorp tijdens de informele
afsluiting, maar dit was mede te wijten aan het tijdstip.
De muzikale afsluiting werd door enkelen toch als wat te overheersend bevonden qua geluidsvolume.Een aantal
besproken onderwerpen zijn na deze bijeenkomst verder uitgewerkt door de gemeente.
3. Voortgang Werkgroep Woningbouw:
- Dorpentour: Goed georganiseerde bijeenkomst in Kronenberg. Dit heeft geresulteerd in een verder
overleg met 2 wethouders in Griendtsveen. Dit gesprek is op 11 november om 19.00 uur. Loek zal deze
vergadering dan voorzitten. De werkgroep woningbouw zal dit samen met geïnteresseerde inwoners die
ook aanwezig waren in Kronenberg voorbereiden.
- Voortgang werkgroep klooster: Daan Verhoeven, lid van de werkgroep, licht de huidige stand van zaken
toe, waarbij nu vooral de focus is op het vinden van voldoende financiële mogelijkheden om het klooster
te kunnen verbouwen tot betaalbare appartementen.
Ook een mogelijk idee om meerdere monumenten of andere panden onder te brengen in een soort
beheerstichting, gedragen door de gemeenschap wordt aangekaart. Hier zou naast het klooster bijv. op
termijn ook de kerk en/of de zaal etc. onder kunnen vallen.
4. Voortbestaan basisschool De Driehoek.
Vertegenwoordiger van de gemeente ziet geen vicieuze cirkel. Dynamiek moet de volgende stap zetten in het
kader van de instandhouding. Gemeente zet de school niet op de IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs)
omdat Dynamiek geen garantie wil geven voor 10 jaar.
Dit wordt ook meegenomen in het overleg met de wethouders.
Ook de stuurgroep vanuit de basisschool zal kijken of er verder overleg met Dynamiek mogelijk is.
5. Dorpsradenoverleg.
Belangrijkste punt van bespreking bij het laatste overleg was de nieuwe omgevingswet.
Het voorstel om de vergadering bij toerbeurt te laten bezoeken wordt doorgeschoven naar de volgende besloten
vergadering.
6. Prioriteitengelden:
- Zwaluwhotel/ Ooievaarsnest: Er kan een offerte etc. gemaakt worden waarna de definitieve aanvraag
voor prioriteitengelden gedaan kan worden.
- Verlichting brug Barbarastraat: Een tweede test heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De
werkgroep kijkt verder wat de mogelijkheden nog zijn.
- Prioriteitengelden zijn mits goed onderbouwd ook beschikbaar voor het klooster.
Wat er precies onder prioriteitengelden kan vallen en wie de uiteindelijke beslissingen neemt zal
toegevoegd worden aan dit verslag voor de leden.
-
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Werkgroep Laanbomen:
Alleen in dit kader ter informatie: Op 23 oktober is er een overleg met Bas van de Lisdonk.

8 Werkgroep Mariapeel.
Peilbuizen grondwaterpeil in en om Griendtsveen.
Onderzoek Bureau Artesia naar de peilbuizen. Er zouden nu genoeg goed werkende peilbuizen staan in en om
Griendtsveen om wijzigingen in het grondwaterpeil vast te leggen. Er lopen alleen nu meerdere projecten,
waardoor het niet exact te meten is welk project voor welk effect ( schade aan woningen/tuinen) verantwoordelijk
is. Dit causaal verband in noodzakelijk om eventuele schade te kunnen verhalen op de veroorzaker. Om die
reden is een goede 0-meting van groot belang.
Aanpak hotspots muggenbroedgebieden.
De vertegenwoordigers van de Dorpsraad in de Adviescommissie Mariapeel hebben met Staatsbosbeheer
afspraken gemaakt voor de aanpak van de hotspots van de muggenbroedgebieden in de nabije omgeving van
Griendtsveen. Monitoring moet aantonen dat deze aanpak resultaat gaat opleveren.
Nog geen overeenstemming is bereikt met Staatsbosbeheer over de norm van overlast die als aanvaardbaar
kan worden beschouwd. Tevens zijn wij het nog niet eens over de het tijdpad waarbinnen deze vermindering
van de overlast bereikt moet worden.
Afronding werkzaamheden Mariapeel.
Als laatste onderdeel van de werkzaamheden in de Mariapeel moet er nog een kade worden aangelegd vanaf
de bajonetbocht tot een de kom bij de dam. Lekkage van de oevers als gevolg van de bever hebben tot gevolg
dat er veel voedselrijk water de Mariapeel instroomt dat niet goed is voor de hoogveenvorming. Voor de aanleg
van deze kade zullen de bomen langs de Helenavaart vanaf de kom tot aan de bajonetbocht over een strook
van 20 tot 30 meter breed worden verwijderd. In de kade zal een gaas worden ingegraven om te voorkomen dat
de bever nog doorgangen maakt naar de Helenavaart.
Uitvoering van deze werkzaamheden zal zo spoedig mogelijk worden opgepakt (mits vergunning technisch
toegestaan). Deze kade zal ook worden benut door het waterschap voor het onderhoud aan de Helenavaart.
Uitdiepen Helenavaart/ Deurnese Kanaal.
Voorbereidingen daarvoor zijn gestart. Onduidelijk is wanneer deze kunnen aanvangen ( 2020/2021) mede in
verband met de Pfas-problematiek ( vervuilde grond) waardoor het waterschap het slib uit de kanalen niet mag
vervoeren/opslaan.
Onduidelijk is of voor deze werkzaamheden en voor het regulier onderhoud de bomen langs de Helenavaart tot
een de Deurnese Brug verwijderd moeten worden. Dit wordt nog onderzocht door Waterschap Limburg.
Verplaatsen gemalen Lavendellaan naar de dam Griendtsveen kanaal.
Gemaal wel of niet verplaatsen is nog steeds niet duidelijk i.v.m. effecten op de waterhuishouding.
De afwatering van Griendtsveen moet dan namelijk volledig worden omgeleid naar de dam in plaats van de
gemalen aan de Lavendellaan bij het kruis.
In het overleg met Waterschap Limburg is gevraagd of de gemeente Horst aan de Maas, verantwoordelijk voor
de afwatering binnen Griendtsveen, betrokken is bij dit project. Het waterschap heeft aangegeven dat vanuit de
gemeente daar geen invulling aan wordt gegeven als gevolg van het ontbreken van
deskundigheid/personeelscapaciteit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die op 11 november in het overleg met de
wethouders zal worden aangekaart.
Voorstel om extra acties om pers te activeren zullen door andere partijen (niet de vertegenwoordigers van de
Dorpsraad in de adviescie. Mariapeel) gedaan moeten worden.
De werkgroep is binnen de Adviescommissie Mariapeel actief bezig, al is het overleg zeer moeizaam.
9 Rondvraag.
Akoestiek tijdens vergadering: Voorstel om hier wat aan te doen. Bij volgende vergadering de gordijnen dicht
doen.
Puin langs openbare weg: Oproep dit op te ruimen in Mededelingenblad.
Er is 1 foto gesneuveld tijdens het Bokkenollen. Toon zal dit herstellen.
Omleiding voor zwaar landbouwverkeer: Hier wordt weer naar gevraagd.

