Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op
09-01-2020

1.Opening:

De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.
Een speciaal woord van welkom voor Shirley van Meijgaarden (wijkverpleegkundige)
Aanwezig: Theo Kooter, Toon van Hoof, Nico van den Oever, Pieter Kersten, Nick de Mulder
en Mia Derikx.
Afmeldingen: Erwin Janssen, Tiny Classens

2. Kennismaking wijkverpleegkundige Shirley van Meijgaarden.

Shirley stelt zich zelf voor en legt uit wat haar taken zijn als wijkverpleegkundige voor o.a.
Vredepeel. En zal zich nogmaals voorstellen in Os Krentje. Ook wordt ze uitgenodigd voor de
jaarvergadering.

3. Notulen vergadering 12 december 2019:

Peggy v/d Oever wil de organisatie van de jaarlijkse paasactiviteit wel op zich nemen. Zij
benadert Linda van Bommel om haar hier bij te helpen.
Theo en Nick bezoeken nieuwe inwoner Kern.
Nico en Toon bezoeken nieuwe inwoners Twistweg.
Tiny bezoekt nieuwe inwoners Zwartwater.

4. Ingekomen stukken:

Van de KNHM een uitnodiging ontvangen voor de uitreiking Kern met Pit op zaterdag 19
januari as en der werkplaats 28 ontvangen.
Gemeente Venray: toekenning evenementensubsidie bestemd voor kerstlichtjeswandeling
2020 (€ 270, -)

5. Uitgaande stukken:
Geen

6. Reactivering vliegbasis de Peel.

Bijeenkomst in Merselo is druk bezocht. Ongeveer 75 % van de aanwezige niet afkomstig uit
Merselo.
Werkgroep Stop vliegbasis de Peel is op zoek naar juridische ondersteuning voor tegengeluid
via de actiegroep. Advocaten hebben hier toelichting op gegeven welke stappen dan
ondernomen kunnen worden. 35 personen hebben aangegeven via eigen
rechtsbijstandsverzekering stappen te ondernemen.
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Door gemeente Venray worden inwoners uitgenodigd die echt onder de aanvliegroute liggen.
Zij zullen op deze manier van relevante informatie worden voorzien.

7. Inrichting Kern.

Sven Niewerth (gemeente Venray) is benaderd. Hij heeft nog niet geantwoord en er is dus nog
geen uitsluitsel over aanleg van pad Kern door gemeente.

8. Schoolgebouw en woningbouw.

Hendrikx heeft de verbouwing van het oude schoolgebouw naar 4 appartementen (sociale
huurwoningen) begroot op ± € 700.000, Ook woningbouwvereniging schat de kosten in op € 200.000, - per appartement.
Firma Hendikx maakt nu een nauwkeurige begroting.
Verder zoeken we naar mogelijkheden om dit plan als gemeenschap te realiseren.
Pieter Kersten benadert Wilco v/d Bas van gemeente Venray om ideeën en deskundigheid
voor dit project.

9. Gezamenlijke vergadering verenigingen en stichtingen

5 maart 2020
Voorstel:
1.Evaluatie van eerste jaar gebruik van nieuwe gemeenschapshuis door de verenigingen (
afvaardiging van 2 personen per vereniging, Erwin stuurt alvast mail. (Ter info)
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.

10. Os Krentje

Er zijn wat op en aanmerkingen over de lay-out die soms wordt veranderd in aangeleverde
stukken.
En er zijn geluiden van niet geplaatste artikelen. Naar blijkt is dit toch niet altijd terug te
brengen als een fout/onregelmatigheid van Krentje. Maar soms ook als niet tijdig aanleveren
van te plaatsen artikel bij redactie en het niet goed lezen van inhoud Krentje.

11. Nieuws uit dorpsraden overleg.
• Kitty Janssen(Merselo) is opgenomen in participatie raad
• 28 januari 2020 is er een bijeenkomst over omgevingswet in gemeentehuis Venray. 2
personen van DRO zijn hierbij aanwezig.( alle DOP en WOP moeten aangepast in
omgevingswet aangepast)
• Dagelijks bestuur van dorpsradenoverleg is op zoek naar twee nieuwe leden wegens
aftreden van huidige bestuursleden.(liefst uit de grotere dorpen)
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12. Historie Vredepeel

Doel van vereniging: Informatie historie Vredepeel in beeld brengen en archief up to date
houden.
Nieuwe bestuurssamenstelling:
Toon van Hoof: voorzitter
Anneke v/d Heuvel: penningmeester/secretaresse

13. Rondvraag / Mededelingen.
Theo en Erwin zijn op bezoek geweest bij Louis v. Veghel, Hetty v. Zoest en oudste inwoner
Vredepeel Cor Huys.
Prinsen installatie zaterdag 22 februari. (sleuteloverdracht)
Er komt een uitnodiging via de gemeente om hier als dorpsraad evt. met twee afgevaardigden
te zijn. (Erwin regelt dit verder)
Papier container heeft op kerkplein gestaan omdat hij bij het kerkhof niet geplaatst kon
worden. Dhr. Sῢtterlin is benaderd over oorzaak hiervan. Wordt opgelost zodat een volgende
keer de papiercontainer weer op de vertrouwde plaats staat.
Verder geen vragen voor rondvraag

14. Sluiting (21.00u).
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