De dorpsraad
Een aantal jaren neem ik me al voor om eens een vergadering van de dorpsraad te
bezoeken. Maar gezin, vrijwilligerswerk, gezondheid en andere afspraken lijken vooral
roet in het eten te gooien op die dagen dat er een vergadering is. Absoluut geen
desinteresse maar net als iedereen om me heen altijd druk en bezig met iets.
Toch ben ik nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van onze dorpsraad.
Als ik mijn voelhorens uitsteek in onze gemeente hierover blijkt dat veel mensen geen
idee hebben wat de dorpsraad doet of erger nog is men van mening dat er niks gedaan
wordt.
Hoog tijd om me er in te verdiepen want waar vragen opgeroepen worden wil ik het fijne
ervan weten.
Als ik op internet en in het etymologisch woordenboek
naar ‘dorpsraad’ in zijn algemeenheid zoek, verbaas ik me
er over dat er heel weinig te vinden is. Ik vind wel de
prachtige website van de dorpsraad Grubbenvorst waar
helaas weinig te vinden is over de geschiedenis hiervan.
Wanneer is deze ontstaan en wie heeft hem ooit
opgericht? In de gemeentearchieven is het eerste
bericht wat ik er over vind ‘eenmalige bijdrage van de
gemeente aan de dorpsraad in 1996’.
Het is tijd voor een interview met de voorzitter van onze
dorpsraad, Ruud Meijers!
Als ik hem benader is hij meteen enthousiast en we
maken een afspraak.
Op vrijdag 13 april schuif ik om 14.00 uur aan tafel bij Ruud.
Ruud is geboren en getogen Maastrichtenaar en al ruim 37 jaar woonachtig in
Grubbenvorst met zijn lieve vrouw Mieke. Ze zijn 45 jaar getrouwd en hebben 2
kinderen die inmiddels uit huis zijn en sinds een aantal jaren is Ruud met pensioen.
Hoog tijd vond hij om eens wat voor de gemeenschap te gaan doen.
Ik heb een aantal vragen en ga proberen daar antwoord op te krijgen.
Sinds wanneer ben je voorzitter van de dorpsraad?
Die vraag had ik verwacht maar dat kan ik niet precies achterhalen. Ik denk een jaar of
8 geleden toen ik pas gepensioneerd was. Ik viel toen in een zwart gat en je moet toch
iets gaan doen. Toen kreeg ik een folder van de dorpsraad in de bus en ben ik me daar
intensief in gaan verdiepen en goed georiënteerd en toen heb ik me opgegeven bij de
dorpsraad. En na twee jaar vroegen ze of ik voorzitter wilde worden. Mijn voorganger
was Wiel Wijnen (schrijver van de musical De Witte Dame).

Weet je hoe lang de dorpsraad in Grubbenvorst bestaat want ik kon er niets over
vinden?
Dat weet ik niet maar eigenlijk kun je er van uit gaan dat toen Grubbenvorst
geannexeerd werd bij Horst dat toen het fenomeen ontstaan is.
Wat doet de dorpsraad?
Wij doen alles wat betreft de leefbaarheid. We zijn er voor de verbetering van de
leefbaarheid. En dat kun je van bloembakken tot grote projecten zien.
Wat is de werkwijze? Hoe kom je bijvoorbeeld
aan projecten of ideeën?
Daar word je voor gevraagd en daar word je over
geïnformeerd door de gemeente. Het kan ook de
bevolking zijn. En je moet natuurlijk attent zijn,
de kranten lezen want niet alles word je
aangedragen. Je merkt dat er dingen gebeuren
en dan ga je eens verder informeren. Dan blijkt
vaak dat je daar als gemeenschap toch iets mee
te maken hebt of dat het Grubbenvorst aangaat
wat betreft de leefbaarheid en dan moet je daar op inspringen. Dan zoek je informatie
daarover en bekijkt welke rol je daarin kunt spelen. Zo’n hele grote projecten als CVI
bijvoorbeeld, die kun je niet tegen houden. Je kunt echter wel zorgen als dorpsraad dat
de omstandigheden er omheen zoals verkeer e.d. in samenspraak met de gemeente zo
goed mogelijk geregeld wordt.
En de gemeente luistert ook naar de dorpsraad?
Ja, wat dat betreft hebben we een adviesfunctie naar
de gemeente toe en die neemt dat ook heel serieus.
Krijg je als dorpsraad dan ook de juiste informatie
van de gemeente? Als ik bijvoorbeeld het hele dorp
hoor klagen over de bomenkap zonder geïnformeerd
te zijn, zet ik daar vraagtekens bij.
We waren daarover geïnformeerd maar, over die bomenkap speciaal, daarover is een
grote, lange en brede discussie geweest met de gemeente. De gemeente heeft daar wel
over geïnformeerd maar niet op de juiste wijze. Ze hebben gesproken over een paar
bomen die gekapt zouden worden. Om die reden hebben we daar geen aandacht aan
besteed totdat we zagen wat de gemeente onder ‘een paar’ bomen verstond. Daar zijn
we ontzettend van geschrokken. Naderhand heeft de gemeente ook aangegeven dit niet
goed gecommuniceerd te hebben.
Gelukkig is de manier van informeren nu aangepast: eerst informeren dan doen!
Daar houden ze zich goed aan. We worden nu van alles wat er in het dorp op het gebied
van groen gebeurt geïnformeerd.

Ik begrijp van jou dat de vergaderingen van de dorpsraad niet druk bezocht
worden. Jullie hebben informatie, hoe komt die dan bij het volk?
Alleen op de vergadering en eventueel diegenen die de website lezen. Daar kun je alle
verslagen lezen.
Dus eigenlijk hebben mensen geen recht van klagen dat ze het niet geweten
hebben…
Nee zeker niet want alles is openbaar en beschikbaar op de website.

Wat hebben jullie als dorpsraad de afgelopen jaren bereikt?
Er zijn toch verschillende dingen bereikt. Onder andere zijn mijn voorgangers zeer
intensief betrokken geweest bij het centrumplan. Hoe dat nu er bij ligt met De Zumpel,
de winkels, Jan Linders, dat is eigenlijk een idee geweest van de vroegere dorpsraad.
In samenwerking natuurlijk met de gemeente. Die komen met een advies, daarover wordt
gediscussieerd, veranderingen aangebracht etc. En als dat alles reëel is worden die
veranderingen toegepast. De Jan Linders bijvoorbeeld zou eerst op het terrein komen
waar de vroegere Chinees heeft gelegen, tegenover ‘beej Suus’. Daar was sprake van.
Toen heeft de dorpsraad gezegd dat dat niet goed was. Dat het hele dorp zo uit elkaar
getrokken zou worden. Na het advies van de dorpsraad om het op de huidige plek te
realiseren, zijn ze daarmee akkoord gegaan.
Worden burgers bij zo’n besluit betrokken?
Ja dat wordt allemaal besproken tijdens de dorpsraadvergaderingen. Daar wordt dan
ook gevraagd naar de mening van de mensen. Maar dan moet je wel aanwezig zijn.

Het is helaas bedroevend in Grubbenvorst dat er zo weinig mensen naar de
vergaderingen komen. Als de mensen komen met ideeën of andere plannen dan kun je die
bespreken maar als we niks horen, kunnen we niks doen.
Ik denk dat mensen er geen idee van hebben hoe belangrijk die dorpsraad is?
Grubbenvorst bestaat voor de helft uit Grubbenvorstenaren en de helft uit forensen.
Meestal werken vader en moeder. Die spoeden zich ’s morgens de deur uit naar hun werk
en die spoeden zich ’s avonds weer terug naar huis. En dan nemen ze hun rust. Velen
interesseert het niet wat er gebeurt totdat bij wijze van spreken de boom voor hun huis
gekapt wordt. Over het algemeen vindt men het allemaal wel goed. Iedereen moet zo
veel dat men in de vrije tijd vooral rust wil. Dat zie je ook bij verenigingen waar het een
groot probleem is om vrijwilligers te krijgen.
Als ik de website bekijk zie ik dat jullie op dit moment maar met vier leden zijn?
Hoe kun je al die plannen uitvoeren met maar 4 mensen?
Op dit moment ben ik voorzitter, Jeanne Gielen secretaris, Wilbert Kusters
penningmeester en Carla Smits lid. Daar komt nu Thijs de Graaf bij die zich heeft
aangemeld.
We zijn inderdaad met te weinig mensen en daardoor schieten er ook plannen door de
vingers. De samenstelling van jong en oud maakt het soms lastig omdat de jongeren
overdag werken en we maar met twee personen met pensioen zijn. Aangezien de
vergaderingen van de gemeente overdag zijn, zijn Jeanne en ik meestal degenen die naar
deze vergaderingen gaan.
Doen jullie aan ledenwerving en hoe
doen jullie dat dan?
Er zijn folders verspreid, advertenties
in de Mededelingen voor nieuwe leden.
Er reageert niemand op.
Wat zou de taak zijn van zo’n nieuw
lid?
Dat kan van alles zijn. Het is
belangrijk om eerst eens aan te horen
wat er allemaal speelt. En als je denkt
‘dat is een interessant onderwerp’ dan kun je daar iets mee doen. Wilbert is
bijvoorbeeld penningmeester maar op een gegeven moment kwam er een plan voorbij
‘Grubbenvorst met het gezicht naar de Maas’. We liggen nu met de rug naar de Maas,
maar in de toekomst, als ze hier grindafgravingen gaan doen langs de Maas, willen we
daar de mogelijkheid in meenemen om Grubbenvorst naar de Maas toe te keren. Maar
dat is een langjarig proces en Wilbert hoorde dat en heeft zich toen bij die werkgroep
aangesloten. Hij zit dus nu namens de dorpsraad in die werkgroep.

Wat kun je vertellen over de verschillende commissies?
Er zijn verschillende commissies/werkgroepen waar altijd iemand van ons in zit die
de dorpsraad vertegenwoordigt.
We hebben bijvoorbeeld de werkgroep ‘Station’. Die is momenteel even in ruste.
De werkgroep ‘Maasoever’, Commissie ‘Prioriteitsgelden’.
Vroeger hadden we dus de commissie ‘Centrumplan’ waarin twee mensen uit de dorpsraad
zaten. Voor de rest zaten daar bewoners en gemeenteraad in.
De commissies ontstaan naar gelang er plannen en/of behoeften zijn en werkgroepen
zijn.
Wat doet de commissie prioriteitsgelden? Zorgen die voor geld voor de plannen?
Ja en nee. Misschien kun je dat wel zo zeggen.
We krijgen van de gemeente een x-bedrag per
jaar en dat mogen we verdelen over projecten
in het belang van leefbaarheid.
Die commissie is in het leven geroepen omdat
we niet willen dat er in de dorpsraad eigen
belangen gaan meespelen. Daar zitten dus
twee personen van buiten de dorpsraad in en
iemand van de dorpsraad. Die hebben een
adviserende functie.
Er komt verder geen geld binnen. Alle plannen
worden uitgevoerd met de prioriteitsgelden.
Natuurlijk niet de daadwerkelijke uitvoering
want dat gaat soms om miljoenen. We hebben
bijvoorbeeld pas een plan gerealiseerd bij
basisschool de Kameleon. Die hebben op hun terrein een hele grote boom staan en die is
nu verlicht. De ouders en omwonende wilden dat graag en die aanvraag hebben we
gehonoreerd.
We betalen bijvoorbeeld ook mee aan de bloembakken die in het dorp hangen, de
kerstversiering is mee betaald.
Hoeveel geld gaat er nu om in zo’n dorpsraad? Is er een begroting of gaat dat per
plan?
We krijgen van de gemeente per jaar € 8.000,--. Dat is best weinig maar er is niet meer
ter beschikking. Als mensen een plan hebben kunnen ze dat aanvragen en dan wordt het
wel of niet gehonoreerd.
Wat nu als er een plan komt dat ver boven dat bedrag uit komt? Kun je dan de
gemeente benaderen voor een aanvulling?
Dat is te proberen maar meestal wordt er voor gespaard. Als het een heel belangrijk
plan is, geven we dit jaar niks uit en sparen het tot we dat plan kunnen verwezenlijken.
Wat we bijvoorbeeld ook doen is werkgroepen die geen status hebben en daardoor niks

kunnen aanvragen, onder de paraplu van de dorpsraad hangen. Bijvoorbeeld de
werkgroep Station. Dat is geen officiële werkgroep. Daar moet je dan een stichting voor
oprichten wat een vermogen kost. Wij zijn als dorpsraad een stichting en maken het dan
een werkgroep van de dorpsraad waardoor het officieel wordt.
En burgerinitiatieven? Buurtbewoners die hun buurt willen verbeteren, kunnen die
aankloppen bij de dorpsraad.
Ja dat kan. Het plan moet goed onderbouwd zijn en er moet een budget onder liggen en
offertes. Als dat allemaal goedgekeurd wordt door de commissie krijgen ze geld voor
dat plan.
Hoeveel vergaderingen zijn er per jaar en wordt de agenda vooraf bekendgemaakt?
Dat zijn er 6, een keer per twee maanden. De agenda staat op onze website en in de
Mededelingen.
Als er geen plannen zijn waar gaat de vergadering dan over?
De vergaderingen gaan niet altijd over plannen of het toekennen van prioriteitsgelden.
We proberen altijd iets toe te voegen. Zo hebben we bijvoorbeeld mensen van de
Tradeport een keer uitgenodigd om te komen vertellen over hun plannen voor de
toekomst. De laatste keer is Parel aan de Maas uitgenodigd. Die hebben verteld over de
RMS, de nieuwe bio raffinaderij. Daar zijn we toen ook van geschrokken en ik vind dat
we daar zeker een rol in moeten spelen ergens.
Het bestuur of de burger bepaalt wat ze belangrijk vinden om te bespreken. Zo is er
een burgerinitiatief ontstaan op de E. Dorsstraat. Daar ligt een elektriciteitshuisje van
de KPN met struiken er om heen. De omwonenden wilden hier gras voor in de plaats
zodat de kinderen er kunnen spelen. Die hebben bij ons aangeklopt. Met de KPN zijn ze
overeengekomen dat dit mag. Ze zouden daarvoor via andere wegen ook geld kunnen
krijgen als ze een stichting zijn. Omdat dat niet zo is, kloppen ze bij de dorpsraad aan
om dat voor hun aan te vragen. Dat wordt gedaan bij Kern met Pit.
Is er een ideeënbus?
We zijn er over aan het denken om bijvoorbeeld een keer per jaar het ‘beste idee van
Grubbenvorst’ uit te roepen. We staan altijd open voor ideeën.
Hoeveel tijd gaat er voor jou in de dorpsraad zitten?
Heel veel tijd! Ik ben er dagelijks mee bezig. De vele mails, netwerken, luisteren naar
lezingen, algemene informatie over functioneren dorpsraden. Zo ben ik volgende week
elke dag onderweg voor de dorpsraad.
Dus wat is in het kort de meerwaarde van de dorpsraad en waarom moet iedereen
naar de vergaderingen?
We zijn goed bezig wat betreft de leefbaarheid in het dorp. We zijn geen partij die
feestjes organiseert dat doet Gewoen Grubbevors. De meerwaarde zit er in dat we
korte lijntjes hebben naar de gemeente, snel kunnen reageren, we hebben geld ter
beschikking voor projectjes. De meerwaarde zit dus aan alle kanten.

Wil je nog iets toevoegen?
Alleen dat ik het heel graag doe voor het dorp. We hebben altijd prettig hier gewoond.
We hebben altijd genoten van dingen die georganiseerd werden door anderen. En toen ik
gepensioneerd was dacht ik nu is het tijd dat ik iets ga terugbetalen aan het dorp!
Ons interview zit er op!
Ik ben blij dat ik nu eindelijk het belang van de dorpsraad in zie, want wat wordt er veel
werk verzet.
Ondanks het suffe imago wat de dorpsraad kennelijk heeft zie ik hier alleen maar zeer
enthousiaste en betrokken mede-Grubbenvorstenaren die er alles aan doen de
leefbaarheid in ons dorp goed te houden.
Mijn conclusie:
GA NAAR DIE
VERGADERINGEN
en doe mee!
De eerstvolgende is
op 16 mei.
Neem in ieder geval
eens een kijkje op de
website:
http://www.dorpsraa
dgrubbenvorst.nl/

Wees betrokken bij ons prachtige dorp!
Er is meer mogelijk dan je denkt!
Marlies Schreurs
Grubbenvorst
13 april 2018

