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JAARVERSLAG 2006.

Er is weer veel gebeurd in een jaar tijd. Hieronder beknopt een verslag van de activiteiten van de
dorpsraad. Omdat de verslagen tegenwoordig ook worden gepubliceerd in het Mededelingenblad
zal het hier vermelde U niet vreemd voorkomen.

Tijdens de vergadering van 15 maart wordt het vernieuwde dagelijks bestuur bekend gemaakt
alsmede de samenstelling van de werkgroepen.

Joke Steeghs wordt voorzitter, Frans v.d. Elzen vice-voorzitter en ondergetekende blijft secretaris-
penningmeester.
De navolgende werkgroepen worden al dan niet tijdelijk ingesteld:

Wg wandelpad; Wg Kanalen; Wg Belvedère ; Wg toerisme;
Wg Jeu-de-boulesbaan / Skatebaan;
Wg Peelvenen: Joke en Toon.
Contactpersoon onderhoud gemeente: Franca.

Op 15 november wordt de jaarlijkse vergadering met het college gehouden. De onderwerpen welke
tijdens dit overleg worden besproken vormen als het ware een rode draad tijdens de overige
vergaderingen:

1. Woningbouw, o.a. starterswoningen, bestemmingsplan.
2. Infrastructuur: hieronder vallen bruggen, wegen en wegkanten.
3. Voortgang herstel kanalen:
4. Beleid toerisme:
5. Prioriteitengelden.
6. Rondvraag:
- Aankleding Morgenstond.
- Parkeerplaats voetbalveld: Er is nader overleg geweest van de gemeente en de
voetbalvereniging. De nieuwe parkeerplaats komt nu tussen de kantine en het
transformatorhuisje aan de oostkant van de kantine.

- Alternatieve routes ook aangeven buiten Griendtsveen. Dit probleem speelt ook op
meer plaatsen binnen de gemeente. Navigatiesystemen houden geen rekening met
bepaalde versmallingen etc.

- Voetpad vanaf bejaardenwoningen.
- Laanbomen.
In zijn afsluitend woord geeft de burgemeester nog aan dat de brandweer van Deurne
ook in Griendtsveen komt blussen. Deze aanrijroute is veel korter.



WONINGBOUW / STARTERSWONINGEN.
De Starterswoningen komen vaak aan de orde, regelmatig is er al dan niet op aandringen van de
dorpsraad overleg met de gemeente. Dit gaat over de prijzen, over de architectuur, over het tijdspad
etc. Op aandringen van de dorpsraad wordt er ook een stappenplan opgesteld.

In het kader van de renovatie van de kanalen wordt de grond achter de woningen aan de Mr. Ter
Voertstraat verkocht aan de aanwonenden.

HERSTEL KANALEN.
Dit is jarenlang een vast agendapunt geweest tijdens het overleg met het college. In 2006 is het
zover. Er wordt een aanvang gemaakt met het herstel en renovatie van de kanalen. De vrijkomende
bagger wordt op een locatie buiten Griendtsveen opgeslagen. Omdat er wat problemen zijn met
aankoop van gronden vindt de aanleg van de nieuwe kanalen wat later plaats en wordt eerst
begonnen met het herstellen van de bestaande kanalen. Tegelijkertijd met het herstel worden er ook
plannen gemaakt om de brug Apostelweg te verplaatsen naar de Sphagnumweg en bij de
Apostelweg een nieuwe brug te leggen. Dit stuit op veel weerstand van de bevolking. Na veel
discussie wordt van dit plan afgezien en blijft de oude brug op de oude locatie liggen en komt er een
nieuwe brug aan de Sphagnumweg. In het kader van het herstel van de kanalen wordt bij het
voetbalveld ook een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

TOERISME:
Ook het toerisme is een onderwerp waar vele meningen over zijn. Vooral het in goede banen leiden
van het parkeren is de belangrijkste bron van zorg. In 2006 wordt Herberg ‘de Morgenstond’
uitgebreid met het “groene huis”. Ook wordt er bij het café een nieuwe parkeerplaats aangelegd. In
het laantje zullen drempels aangelegd worden om hier ook de verkeersoverlast te verminderen.

INFRASTRUCTUUR:
Voetpad Helenaveenseweg: Na veel overleg wordt besloten dat er een voetpad zal worden
aangelegd voor de bejaardenwoningen tot aan de ventweg. De dorpsraad zal door middel van de
prioriteitengelden bijdragen aan de uitvoering hiervan. De aanleg zal tegelijkertijd met het bouwrijp
maken voor de starterswoningen plaats vinden.

DOP / DOV:
Door studenten van het HAS Den Bosch wordt een DorpsOntwikkelingsVisie geschreven welke ten
grond ligt aan een Dorps OntwikkelingsPlan. Wat zijn de wensen van het dorp op langere termijn. In
een visie mag alles. Een plan moet realiseerbaar zijn. Door middel van een enquete en
bronnenonderzoek komt de DOV tot stand. In mei wordt de DOV gepresenteerd. Het DB zal in
overleg met de gemeente bekijken hoe het DOV omgezet kan worden in een DOP. Belangrijkste
uitgangspunten: Openheid/communicatie dorpsraad richting gemeenschap, regulering toerisme en
verkeersveiligheid.

GEMEENSCHAPSHUIS:
In 2006 wordt de Jeu-de-boulesbaan gerealiseerd bij het gemeenschapshuis. Ook wordt bij het
gemeenschapshuis een definitieve skatebaan geplaatst. En ook in 2006 wordt in het
gemeenschapshuis een servicewinkel geopend. Allerhande middelen om het gemeenschapshuis te
behouden als kloppend hart van de gemeenschap in het belang van het verenigingsleven.

In het vernieuwde gemeenschapshuis vindt begin juni 2006 ook het Eerste Limburgse Plattelands
Parlement plaats. Dorpsraden en belangenorganisaties uit heel Limburg debateren een hele dag
over leefbaarheid in de dorpen.



Bovenstaand is maar een greep uit de veelheid aan onderwerpen waar de dorpsraad zich mee heeft
bezig gehouden, denkt U ook nog eens aan het zwaar (landbouw)verkeer, NS-pad en rondweg.
Hondentoilet ja of nee. Wegen en bermen, zwerfvuil, laanbomen, bossen en natuurlijk de ons
omliggende natuurgebieden. Wandelpad in de Deurnese Peel, vernatting van de peel.

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid bij onze vergaderingen, Uw mening is voor ons
belangrijk.

Vastgesteld d.d. 20 juni 2007.

Joke Steeghs, Ton Bukkems,

Voorzitter Secretaris.


