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 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

11-06-2020 

 
 

 

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

 

Aanwezig: Theo Kooter, Toon van Hoof, Nick de Mulder, Erwin Janssen, Tiny Classens, Mia 

Derikx en Nick van den Oever. 

 

Afmeldingen: Pieter Kersten 

 

 

2. Covid 19: 
Theo Kooter vraagt aan elk dorpsraadslid over hoe hij of zij de 3 maanden corona tijd heeft 

ervaren. Een korte ronde volgt. 

 

3. Notulen bijeenkomst verenigingen en stichtingen 5 maart jl. 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. Tiny Classens vraagt of de 

verenigingen en stichtingen ook deze notulen ontvangen. De secretaris zal hiervoor zorgen. 

Toon van Hoof vraagt of er op de website duidelijk en snel het telefoonnummer van het 

gemeenschapshuis te vinden is, het komt nu nog te vaak voor dat men dit niet kan vinden. De 

secretaris gaat dit oppakken  

 

4. Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken. Tijdens de corona crisis is het stil geweest omtrent berichtgevingen 

enz. Ontvangen mail van de dorpsraad ook graag bij de ingekomen stukken zetten. De 

secretaris pakt dit op. 

 

5. Uitgaande stukken: 
Geen. 

 

6. Planning jaarververgadering 2020 (Kerk-Loef-Dorpsraad) 
De ingeplande jaarvergadering is door de corona maatregel niet door kunnen gaan. Het is de 

bedoeling dat de jaarvergadering in september of oktober nog gehouden gaat worden. De 

subsidieverantwoording van 2019 hoeven wij als dorpsraad dit jaar niet bij de gemeente in te 

dienen. Indien het eigen vermogen meer dan 2x het jaarlijkse subsidiebedrag bedraagt dan 

moet hiervoor wel een spaarverzoek ingediend worden. Dit zou voor 1 oktober as ingediend 

moeten zijn. Theo Kooter vraagt aan Tiny Classens of de kascontrole al is uitgevoerd, dit ik 

mede door de corona maatregelen nog niet gedaan. Theo Kooter stelt voor hier wel alvast een 

afspraak voor te maken. Tiny Classens pakt dit verder op.  

De Goede Doelen Week gaat dit jaar waarschijnlijk niet door, de stichting heeft dit besloten 

omdat de groep die langs de deur gaat voornamelijk uit ouderen bestaat en dus een groter 

risico loopt. Mia Derikx vraagt de mening van de dorpsraadsleden. Conclusie Vredepeel sluit 

zich hier bij aan. 
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7. Inrichting Kern. 
Theo Kooter vraagt de leden wat zij van de nieuwe lampen van de Kern vinden. Hij zelf vindt 

de lampen mooi maar de nieuwe palen zijn groen en de oude lantaarnpalen zijn grijs 

(aluminium kleur) De meningen hierover zijn verdeeld. Tiny Classens vindt het geen gezicht 

dat de lampen wel zijn vervangen en de palen niet. Theo Kooter geeft ook aan dat op papier 

heeft gestaan dat alleen de lampen werden vervangen. Hij vraagt na bij de gemeente wat de 

mogelijkheden zijn. Er is ook nog een verzoek ingediend voor een extra lamp bij de jeu de 

boules baan.  

Theo Kooter heeft ook al diverse keren Sven Niebert benaderd over de speeltoestellen maar 

nog geen reactie. Reinhold Wiedemeijer is beheerder van de speeltoestellen en Gijs Dinghs 

beleidsmedewerker. De planning is om in het najaar nog de speeltoestellen te verplaatsen en 

het padje langs het gemeenschapshuis, kerk en school aan te leggen. Theo Kooter geeft ook 

aan dat er rondom de steen ook nieuwe aanplanting is geplant en dat Piet Botden deze 

aanplanting water geeft. Hij ontvangt hier rechtstreeks vanuit de gemeente een kleine 

vergoeding voor. 

Het “monument” zal in de toekomst midden op het grasveld voor de Pastorie komen en zal 

dan opnieuw aangeplant worden. Theo Kooter oppert om dit met vakken te doen per straat 

bijvoorbeeld. Tiny Classens heeft de aanplanting tussen de Pastorie en de Twistweg niet 

mooi, te veel roze en oranje bloemen, de rest van de dorpsraad is dit niet opgevallen. De 

dorpsraad heeft nog wel een cheque ontvangen van de gemeente Venray voor het plaatsen van 

een nieuwe boom in de Kern van Vredepeel. Tot slot kan Toon van Hoof melden dat Hay de 

Mulder twee grote picknick tafels met bankjes aan het maken is voor op het terras van de 

Loef. 

 

8. Schoolgebouw en woningbouw. 
Bouwbedrijf Hendrikx heeft een begroting gemaakt van de verbouwing van het 

schoolgebouw. De begroting is via de gemeente naar de Provincie gestuurd. In deze begroting 

staat ca. Euro 60.000, - aan eigen werkzaamheden op een totaal bedrag van Euro 650.000, -. 

Toon van Hoof vraagt ook specifiek wat de eisen zijn met betrekking van de WMO subsidie, 

Theo zal dit navragen bij Margo van der Meer. Bij navraag bleek er dit in te staan: 
 U bent verplicht 

- om de subsidie te besteden aan de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd (Artikel 1.7 Besluit 

nadere regels subsidieverstrekking), 

- de bezittingen van uw instelling en de bij de activiteiten betrokken vrijwilligers verzekerd te hebben tegen 

schade en het risico van wettelijke aansprakelijkheid (artikel 5 sub e ASV), 

- om een zodanige organisatie van uw instelling te hebben dat vrijwilligers en degenen waarvoor de 

activiteiten bestemd zijn invloed kunnen uitoefenen op het beleid (artikel 5 sub b ASV), 

- om, indien het college dit in verband met de subsidiering noodzakelijk acht, medewerking te verlenen aan 

onderzoeken die op de subsidiering betrekking hebben (art. 5 sub d ASV),  

- een zodanige administratie te voeren dat controle op eenvoudige wijze mogelijk is en inzage hierin, indien 

gewenst, gegeven wordt (art. 5 sub c in samenhang met art. 12 lid 2 en 3 ASV), 

- om binnen acht weken na afloop van de planontwikkeling de besteding van de subsidie te verantwoorden 

door middel van een plan. Let u er op dat u de termijn van acht weken niet overschrijdt. Indien de termijn van 

acht weken wordt overschreden dan kan dat namelijk tot gevolg hebben dat de subsidie alsnog lager wordt 

vastgesteld dan wel wordt ingetrokken, 

- het college direct te informeren over een voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon dan wel het 

aanvragen van surseance van betaling of het doen van aangifte van het faillissement van uw instelling. 

 

De gemeente Venray heeft bij de Provincie Limburg subsidie aangevraagd van ieder Euro 

123.000, - voor de schoolgebouwen van Vredepeel, Veulen en Geijsteren. Op woensdag 1 juli 

as om 16.00uur zal in het schoolgebouw van Veulen de officiële ondertekening van deze 

samenwerkingsagenda ondertekend worden. 
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Tiny Classens vraagt zich wel af hoe dit financieel te realiseren. Theo Kooter geeft aan dat er 

wel geld te lenen is bij verschillende partijen (bank, particulier) als er maar voldoende eigen 

middel van Vredepeel onder zitten tegen 3%. Theo Kooter denkt dat dit misschien wel iets is 

voor het kerkbestuur om hierin te investeren alleen het kerkbestuur trekt er nog niet zo hard 

aan. Het gemeenschapshuis staat er positief in. Theo Kooter geeft ook aan het regelen van de 

verbouwing niet als dorpsraad hoeft te worden opgepakt, hij denkt zelf aan een aparte 

stichting. Misschien wil bouwbedrijf Hendriks ook zelf nog wel investeren. Theo Kooter en 

Toon van Hoof geven aan dat ze graag wat meer terugkoppeling willen van de andere 

dorpsraadsleden betreffende het schoolgebouw. De laatste maanden weinig of geen reactie 

mogen ontvangen. De dorpsraadleden geven aan dit toch een complexe materie te vinden  

Concreet wordt het volgende afgesproken; Er zal dus een aparte stichting opgericht gaan 

worden, los van de dorpsraad. Theo Kooter en Toon van Hoof gaan contact opnemen met het 

Kerkbestuur en de gemeente Venray over de verdere stappen. 

 

9. Nieuws uit de dorpsradenoverleg. 
De vergadering is niet doorgegaan i.v.m. een te beperkte agenda gezien de corona,  

 

10. Rondvraag / Mededelingen. 
Theo Kooter geeft aan dat de gemeente Venray mogelijk geld wil geven voor het MKBA 

onderzoek. Dit onderzoek laat de maatschappelijke gevolgen zien. De raad wil eerst graag 

geïnformeerd worden door een onafhankelijke deskundige over de voor en nadelen van een 

MKBA. De angst is dat uit de MKBA komt dat veiligheid en landsbelang zwaar wegen 

(baten) dus dat het misschien zelfs als argumentatie voor de heropening van de vliegbasis kan 

dienen. Punt reactivering vliegbasis de Peel vanaf volgende vergadering weer standaard op de 

agenda zetten. 

Het opknappen van de Vredeweg is verplaatst naar het najaar. Erwin Janssen geeft aan dat er 

bij het bruggetje aan de achterkant van de Vredeweg goed moet worden gekeken hoe dit op te 

lossen. Theo Kooter zal contact opnemen met de gemeente Venray en vragen of zij weer 

contact opnemen met de gemeente Sint Anthonis. 

 

Theo meldt dat er voor de eerste keer een uitvaart in de Kerk van Vredepeel is gestreamd. 

Tiny geeft aan dat het etentje van de dorpsraad ook is uitgesteld i.v.m. Corona. 

Theo geeft aan dat de aanwonenden van Vredepeel Oost bij elkaar zijn geweest. 

 

13. Sluiting (22.30u). 


