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 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

13-02-2020 

 
 

 

1.Opening:  
De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 

 

Aanwezig: Theo Kooter, Toon van Hoof, Nico van den Oever, Pieter Kersten, Erwin Janssen, 

Tiny Classens en Mia Derikx 

 

Afmeldingen: Nick de Mulder 

 

 

2. Notulen vergadering 9 januari 2019: 

Geen opmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken: 
• Gemeente Venray: Op donderdag 12 maart vindt er commando overdracht plaats op 

vliegbasis de Peel. Hiervoor uitnodiging ontvangen. Namens dorpsraad maken Theo 

en Erwin gebruik van deze uitnodiging. Erwin zorgt voor aanmelding. 

• Gemeente Venray: uitnodiging tot het bijwonen van informatie avond over 

buurtpreventie en het gebruik van Whatsapp groepen. Avond is bedoeld voor buurt- en 

dorpsbewoners die een buurtappgroep willen starten, maar ook voor de beheerders van 

bestaande buurtapps. Datum 17 februari om 19.00 uur in gemeentehuis. 

• Gemeente Venray: uitnodiging om deel te nemen aan de opschoondagen 2020 in 

gemeente Venray. Opgave hiervoor is gedaan door Erwin. Verder informatie volgt. 

• Gemeente Venray: Ontvangen 2 kaartjes voor het bijwonen van de carnavalsactiviteit 

Prinseninstallatie/sleuteloverdracht op zaterdag 22 februari in schouwburg Venray. 

• Klute-trappers Vredepeel: Uitnodiging voor het bijwonen van de receptie van Prins 

Sjak, Prinses Lily, Nar Sraar, Jeugdprinses Kim, Jeugdvorstin Daphne en Jeugdnar 

Guusje. Zondag 16 februari. Theo verzorgt een woordje voor deze gelegenheid, Tiny 

zorgt voor de cadeaus. 

 

 

4. Uitgaande stukken: 
Predicaat Kern met Pit. De bijbehorende € 1000, - zijn overgemaakt aan dorpsraad.  

De ontvangen plaquette wordt opgehangen.  

 

5. Paasactiviteit 
Organisatie door Loef i.s.m. Peggy v/d Oever en Linda van Bommel. Voor organisatie is 

vanuit dorpsraad € 250, - beschikbaar. (zaterdag 11 april) 

 

6. Jaarvergadering 2020 (Kerk-Loef-Dorpsraad) 
Datum: 2 april 

Als dorpsraad hebben we een extra vergadering op donderdag 26 maart. 
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7. Inrichting Kern. 
Antwoord van de gemeente op onze vragen over de herinrichting van de kern. 

Klinkerpad (gebakken klinkers) langs pastorie in rechte lijn naar J.v.Wyttenhorstweg. 

Het deel langs de pastorie kan niet op kosten van de gemeente opnieuw gelegd worden. Dit 

zullen we als Vredepeel zelf moeten doen. 

Parkeerplaats wordt opnieuw bestraat met eveneens gebakken klinkers. 

De speeltoestellen worden verplaats of vervangen en komen dan tussen terras Loef en school 

te staan. 

Lantaarnpalen in kern worden vervangen door nieuwe exemplaren met LED verlichting. Tiny 

geeft aan dat er veel verschil zit in LED verlichting. In Oirlo staat mooie armatuur evt. als 

voorbeeld ook voor Vredepeel. 

Berk op grasveld mag omgezaagd worden. Hiermee kan het monument Vredepaal verplaatst 

worden naar het midden van het grasveld. 

 

8. Schoolgebouw en woningbouw. 
• Toon gaat met tekening van schoolgebouw naar firma Hendrikx. 

Theo heeft informatie over een dorpscoöperatie in Friesland (Jirnsum). 

Deze coöperatie heeft in 2016 woningen opgekocht, opgeknapt en verhuurd. 

Theo heeft statuten opgevraagd. 

Ook een mogelijkheid voor het beheer is de oprichting van een STAK (stichting 

administratie kantoor). 

• Gemeente Venray (Margo van der Meer) heeft een subsidie aanvraag bij de Provincie 

ingediend voor de dorpen Geijsteren, Veulen en Vredepeel om het schoolgebouw 

eventueel te kunnen verbouwen naar sociale huurwoningen, met als voorbeeld de 

verbouw van de school in Castenray. Deze subsidie aanvraag dient voor 2 maart te 

zijn ingestuurd. 

• Gemeente Venray heeft de grondprijs in Vredepeel tijdelijk verlaagd naar € 170, - 

(excl. BTW) per m² voor de nog beschikbare kavels. 

 

9. Gezamenlijke vergadering verenigingen en stichtingen 
5 maart 2020 

Agenda: 

1.Evaluatie van eerste jaar gebruik van het nieuwe gemeenschapshuis door de verenigingen ( 

afvaardiging van 2 personen per vereniging, Erwin stuurt alvast mail  

Ter informatie hiervoor) 

2. Dhr. Martin Leenders van Match uitnodigen. Hij kan toelichting geven op het vrijwilligers 

beleid. Theo benadert Dhr. Leenders hiervoor. 

3. Verenigingen vragen toe te lichten hoe het binnen de verenigingen loopt en evt. hun 

toekomst visie toe te lichten. 

Marcel Bos zal namens het gemeenschapshuis deze avond mee verzorgen. 

4. Os Krentje en website zullen onder de aandacht gebracht worden. Verder zal er ruimte zijn 

voor inbreng vanuit de verenigingen als daar behoefte aan is. 

 

10. Carnaval 
Afvaardiging van dorpsraad bezoekt de receptie van Prins en Jeugdprinses. 

Tiny zorgt voor cadeaus. 

Via dorpsraad is er €200,- beschikbaar voor prijzen voor deelnemers optocht. 

Jan Classens, Josien Claessens en Yvonne Jeuken worden benaderd voor het jureren van de 

optocht. 
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11. Nieuws uit dorpsraden overleg. 
• DRO viert bijna 40 jaar bestaan. Er is een idee om een bindingsdag te organiseren, 

waarbij evt. alle dorpsraadsleden worden uitgenodigd. 

Holthees en Smakt zorgen voor de verdere uitwerking van dit idee. 

• Omroep Venray zoekt leden voor toetsing invulling van programmering 

• Vanuit gemeente Venray komt er een enquête om de woningbehoefte in de dorpen 

te peilen. 

• 14 t/m 20 april de Goede Doelen Week in de gemeente Venray. 

• Merselo gaat plan voor bouw school/mfc presenteren aan gedeputeerde. 

 

12. Rondvraag / Mededelingen. 
 

Erwin vraagt of er al meer bekend is over het opknappen van de Vredeweg. Hierin zijn geen 

nieuwe ontwikkelingen of nieuws. 

 

Mia vraagt of Theo nogmaals Theo Zegers wil benaderen om te overleggen of er opnieuw 

gekeken kan worden naar de beplanting bij de steen. Hierbij ook aangeven aan Theo Zegers 

of er ook iets aan de grond rondom de steen gedaan kan worden, zodat deze weer makkelijker 

te onderhouden is voor de ZijActief dames. 

 

13. Sluiting (22.30u). 


