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 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

09-07-2020 
 

 

 

 

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 Claessens, Nick de Mulder en Mia Derikx 
 

Afmeldingen: geen 
 

2. Notulen vergadering 11-06-2020. 
Geen opmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken. 
• KNHM-Werkplaats 

• Gemeente Venray- bezoek van burgemeester wat gepland stond op 23-07-2020 is 

afgezegd. Waarschijnlijk wordt  dit bezoek verzet naar september 2020. 

• Onze Buurt- hier kan een financiële bijdrage aangevraagd worden voor een activiteit 

die zorgt voor verdere sociale samenhang in ons dorp. Vanuit de vergadering komt het 

voorstel om dit door te sturen naar organisatie kerstlichtjes wandeling. Theo  zorgt dat 

de informatie bij organisatie van kerstlichtjeswandeling komt. 

• Kaart ontvangen voor afscheidsreceptie Martijn v/d Putten.(8-7-2020) 
 

4. Uitgaande stukken.  
Geen 
 

5. Planning jaarvergadering(Kerk-Loef-Dorpsraad) 2020. 
Voorstel donderdag 10-09-2020 jaarvergadering 

Donderdag 3-9-2020 dorpsraadvergadering 
 

6. Bezoek burgemeester Winants. 
Bezoek stond gepland op 23-07-2020. Deze datum is afgezegd.  

Nieuwe datum waarschijnlijk in september 2020. 

Programma voorstellen: 

-Voorzitters van verenigingen uitnodigen 

-Gebouw Loef/kerk bezichtigen 

-Oude schoolgebouw bezichtigen 

-Rondje Kern 

-Kahoot quiz (over Vredepeel) 

 

Erwin zorgt t.z.t. voor uitnodigingen. 
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7. Inrichting Kern. 
Voor het nieuwe speelterrein hebben we een voorstel van gemeente met 5 opties. 

Vanuit vergadering is er een voorkeur voor optie 5. 

Theo geeft dit door aan gemeente. 
 

De nu aanwezige wip, klimrek en speelhuisje kunnen ter aanvulling van speelterrein evt. door 

dorpsraad/gemeenschap weer opnieuw geplaats worden. 
 

Ook vlaggenmast wordt opnieuw geplaatst. 
 

Er is nog geen reactie van Sven Niebert van Gemeente Venray ontvangen. 
 

Theo heeft navraag gedaan bij WML voor watertappunt in Kern. 

Dit kost eenmalig €1500,- en hier bovenop jaarlijks €250,-  
 

De installatie van een elektrisch oplaadpunt wordt in samen spraak met gemeente opgepakt 

bij nieuwe bestrating van parkeerplaats. 
 

8. Schoolgebouw en woningbouw. 

€123.000 voor Vredepeel toebedeeld uit subsidie Provincie voor de verbouw tot 4 

appartementen in oude schoolgebouw. 

Theo en Toon hebben een gesprek gehad met kerkbestuur. Dit is door beide als zeer positief 

ervaren. Er is een evt. bereidheid van kerkbestuur om 1 appartement te kopen. Het Bisdom 

heeft als eis dat er bij evt. deelname aan dit project sprake van eigendom moet zijn, dus geen 

participatie alleen in bijv. stichting of andere vorm. 

Ook kerkbestuur heeft vragen over welke rechtspositie zoals stichting, cooperatie, vereniging 

van eigenaren. Theo en Toon gaan zich hier verder in verdiepen. 
 

Toon gaat Jan Loonen bellen om mogelijkheid tot het verlagen van de prijs voor bouwgrond 

in Vredepeel tot €125m². 

Ook sturen we hiervoor een brief aan gemeenteraad. Erwin zorgt hiervoor. 
 

9. Reactivering vliegbasis de Peel. 
Er komt een onderzoek naar de economische voor en nadelen van reactivering van de 

vliegbasis. Gemeente Venray overweegt de betaling van de kosten hiervan €25.000,- 
 

Dorpsraad is aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief over alle ontwikkelingen 

betreffende de vliegbasis. 
 

10. DOP 

Omgevingsvisie wordt herschreven a.d.h.v. DOP Vredepeel. 
 

Voorstel: gemeente maakt omgevingsvisie en dorpsraad kan hier op en aanmerkingen op 

maken. 
 

11. Nieuws uit dorpsraden overleg.  

• Omgevingsvisie dorpen. 

• Vanwege Corona is in alle dorpen van Venray besloten de collecte van de goede 

doelen week in gemeente Venray in 2020 niet meer te laten plaatsvinden. 

• Statuten wijziging van DRO is doorgevoerd. 
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12. Rondvraag / Mededelingen. 
Vanwege de Corona perikelen is het op moment van deze vergadering nog niet duidelijk of 

Vredefeesten kunnen doorgaan. Vergadering is echter van mening dat er voor de kinderen 

toch iets georganiseerd zou moeten  worden. 

Theo neemt contact op met  Harold van Gennip, met als tip dat evt. Ster events ingeschakeld 

zou kunnen worden voor attracties of speeltoestellen. 

 

Erwin heeft nog de vraag of er bij het opknappen van de Vredeweg ook de bocht naar 

Vredepeelweg in deze opknapbeurt meegenomen kan worden. 

Theo neemt hiervoor contact op met Gemeente Venray 

 

13. Sluiting (22.30u). 
 


