
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

03-09-2020 

 
 

 

1. Opening.  
De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. 
 

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

Mia Derikx en Nico van den Oever. 

Afmeldingen: Pieter Kersten  

Pieter Kersten is op dit moment met vakantie. Hij heeft per mail laten weten dat hij een 

nieuwe uitdaging heeft gevonden en neemt afscheid bij de gemeente Venray. Dit betekent dus 

ook dat hij als contactpersoon van Vredepeel stopt. 
 

2. Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn (MOY) Dhr. H. Hendrikx  
Helaas is Dhr. Hendrikx niet aanwezig. Hij heeft wel de agenda ontvangen. 

Theo Kooter gaat contact opnemen met Jasper en Piet. Zij hebben aangegeven dat het verhaal 

misschien ook interessant zou kunnen zijn voor de dorpsraad Vredepeel. 

 

3. Notulen vorige vergadering 09-07-2020 
De kreaclub heeft een subsidieverzoek aangevraagd bij onze buurt. 

Nog geen nieuwe datum ontvangen voor het bezoek van de burgemeester aan Vredepeel. 

 

4. Ingekomen stukken. 
• Een factuur ontvangen voor de aanpassing van de website. 

• Een brief ontvangen van V.O.Z. (Vastgoed Ontwikkeling Zuid B.V.) Ter stimulering 

van de kavelverkoop in Vredepeel ontwikkelen VOZ een nieuwbouwplan in 

Vredepeel. Iedereen heeft de informatie ontvangen. Er zijn drie kijkmomenten in 

Ysselsteyn waar deze woningen “De Lepelaar” en “De Pelikaan” worden gebouwd. 

• Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) zet zich in voor het 

behoud en de ontwikkeling van het landschap in Limburg. IKL ondersteunt groene 

burgerinitiatieven.  

• Vanuit gemeente Venray een brief ontvangen over het subsidie verzoek van de 

Kerstlichtjeswandeling. 

• Informatie boekjes ontvangen van Kern met Pit 2021. 

• Vanuit Gunhoek een mail ontvangen over extensief beheer gras. Na overleg wordt 

besloten niet mee te werken voor extensief beheer. Het aanzien vanaf de 

Middenpeelweg wordt rommelig, vervuiling van het stuk met afval uit de auto en fiets, 

verwilderd aanzicht en het grasveld wordt vaak gebruikt als parkeerplaats. 

 

5. Uitgaande stukken. 
Geen, agenda gezamenlijke jaarvergadering zijn rondgebracht door Jose Cornelissen. 

 

6. Jaarvergadering  
Volgende week donderdag staat de jaarvergadering gepland. Mia Derikx is aftredend en 

helaas niet herkiesbaar. De dorpsraad wacht de vergadering even af of nieuwe kandidaten zich 

 



zelf melden mocht dit niet het geval zijn gaan we op zoek naar een opvolger(ster) voor Mia. 

Mia is namens het dorp gekozen. Theo Kooter oppert of het geen goed idee is om de toekomst 

de inwoners 3 namen in te laten vullen wie hun geschikt vinden om zitting te nemen in de 

dorpsraad. De dorpsraad vindt dit een goed idee maar dit zal wel verder onderzocht moeten 

worden. 

 

7. Inrichting Kern (Sven Niebert is aanwezig) 
De dorpsraad Vredepeel heeft Sven Niebert adviseur civiel en verkeer van de gemeente 

Venray uitgenodigd om over de plannen m.b.t. de inrichting van de kern en de speeltoestellen.  

Er is een keuze gemaakt voor enkele speeltoestellen, klimtoren, duikelrek 2-delig, klimnest en 

schommel. Verder wordt de “klimiglo” en “klimspeelhuis” buiten het zand in het gras 

geplaatst. Deze toestellen zijn/blijven zijn eigendom van de dorpsraad. De dorpsraad vraagt 

Sven of het mogelijk is de huidige wip over te nemen. Sven geeft aan dat de 

vervangingswaarde van deze wip nodig is om de rest te kunnen bekostigen. Na enig overleg 

wordt besloten dat Sven hier nog navraag over gaat doen wat de mogelijkheden zijn. 

Eventueel is het wel mogelijk dat de dorpsraad zelf een nieuwe wip gaat aanschaffen die 

eventueel ook op het gras geplaatst gaat worden. (www.yalp.nl) Het keuren van alle toestellen 

in de openbare ruimte zal de gemeente verzorgen, maar bij afkeur is het dan voor deze drie 

toestellen aan de dorpsraad of ze vervangen worden of worden verwijderd. Qua bestrating zal 

het voor de rijbaan/parkeervakken de KK80 Bruno (rood/bruin) van Wienerberger worden, 

voor het trottoir de DF Bruno. Dat is dus een keiformaat, in keperverband t.b.v. rijbaan en 

elleboogverband t.b.v. parkeervakken. Verder een dikformaat in halfsteensverband t.b.v. het 

trottoir.  

Zelf werkzaamheid: 

Het grondwerk bij de speeltoestellen kan het dorp eventueel zelf doen. De rest van de 

werkzaamheden zal grotendeels door de gemeente begeleidt gaan worden. Volgende week 

komen Sven, Stefan Rongen (wegbeheerder) en John Gommans (projectleider groen) naar 

Vredepeel om verder te praten over de eventuele eigen werkzaamheden en het tijdspad van de 

werkzaamheden. Theo Kooter geeft aan dat het klaar moet zijn voor 20 december as. 

Communicatie: 

In de jaarvergadering volgende week zal Sven uitleg komen geven over de plannen en zal hij 

meer kunnen vertellen over het tijdspad. Er zal ook een nieuwsbrief opgesteld gaan worden 

voor alle inwoners. Ook zullen de aanwonenden geïnformeerd worden over wanneer de 

exacte werkzaamheden gaan gebeuren, dit zal gezamenlijk worden opgepakt door de 

gemeente en de dorpsraad. Bij vragen kan er dan altijd contact worden opgenomen met de 

gemeente. 

Brief voor aanwonenden vanuit de gemeente, Brief wordt samen met de dorpsraad gemaakt. 

Als er vragen zijn van uit de bewoners dan staat erbij waar ze zich kunnen melden 

Tot slot zijn er ook opmerkingen gemaakt over de lantaarnpalen die niet dezelfde kleur en 

uitstraling hebben. Theo Kooter heeft al contact opgenomen met Sven en hij gaat overleggen 

wat de mogelijkheden zijn, komt hier op de jaarvergadering op terug. 

De dorpsraad zou graag een extra lantaarnpaal hebben bij de jeu de boules baan. Sven gaat 

navraag doen en hoopt hier volgende week iets meer over te kunnen vertellen. Tot slot vraagt 

Theo Kooter of er nog een schone grond verklaring komt. Sven geeft aan dat als er niet dieper 

dan 0.5mtr wordt gegraven dit niet noodzakelijk is. 

 

8. Schoolgebouw en woningbouw. 
Langs de Middenpeelweg is een bord geplaatst van VOZ i.v.m. nieuwbouw in Vredepeel. De 

prijzen zijn aan de hoge kant maar we wachten af. Erwin zal namens de dorpsraad naar een 

van de kijkmomenten gaan. Piet van de Zanden is benaderd om te kijken of hij eventueel de 

http://www.yalp.nl/


kar wil trekken voor het realiseren van 4 woningen in het schoolgebouw van Vredepeel. In 

Heide hebben ze een coöperatie opgericht met op dit moment ca. 150 betalende leden. Theo 

Kooter, Toon van Hoof, Piet van de Zanden en Erwin Janssen zijn afgelopen maandag in de 

Heide op bezoek geweest om ons te laten informeren met betrekking tot de oprichting van een 

coöperatie of stichting. 

 

9. Reactivering Vliegbasis de Peel  
Defensie heeft een website gelanceerd over het onderwerp: Luchthavenbesluit. (LHB) 

Ook is er een burenmailing opgestart voor de omgeving van de Peel. Geïnteresseerde kunnen 

zich aanmelden via. informatiedepeel@mindef.nl. In de laatste nieuwsbrief is hier al over 

gecommuniceerd. Theo Kooter was toevallig in Leeuwarden en kwam langs vliegbasis 

Leeuwarden hier staan de woningen circa 200mtr van de landingsbaan. Hij heeft op die 

afstand ook het opstijgen van de JSF en een doorstart gezien en gehoord.  

 

10. DOP  
De gemeente Venray zou een voorstel maken voor de omgevingsvisie van Vredepeel. Hier 

nog niets van vernomen dus wordt vervolgd. 

 

11. Nieuws uit de dorpsradenoverleg. 
Geen nieuws. Vergadering is pas as maandag. 
 

12. Mededelingen en rondvraag 
De kreaclub heeft een subsidie aangevraagd bij “onze buurt”. 

De paden in het bos zijn op gefreesd voor de kerstlichtjeswandeling. 

Theo Kooter is benaderd door Mark van Bracht “internet o trinks”. Hij is op zoek naar 

plekken in de dorpen waar bij zenders/ontvangers kan ophangen op ca. 15mtr hoogte. 

Hierdoor wordt het mogelijk de systemen met elkaar te verbinden. Toon van Hoof geeft aan 

dat de hal bij Harold van Gennip waarschijnlijk wel hoog genoeg is. De kerktoren is volgens 

Toon maar 12 meter hoog.  

Tiny Classens geeft aan dat er lampen defect zijn bij het paadje Kuulenweg/Beekweg, dit gaat 

ze doorgeven aan de gemeente Venray. 

Theo Kooter heeft een mail ontvangen over living lab Vredepeel. Waar op zeer korte termijn 

op gereageerd moet worden. Het ging over een subsidie verzoek voor een aantal projecten bij 

Vrebahof in Vredepeel en de omgeving De projectleider wil in de volgende vergadering tekst 

en uitleg komen geven. Theo zal de aanvraag ook door sturen naar Toon. 

In het voorjaar komt er een film over de kerkdorpen van Venray bij Omroep Venray. De 

opnames in Vredepeel zijn ondertussen gemaakt. Er zij nieuwe inwoners komen wonen op de 

Ripseweg 12. Theo gaat een afspraak maken en zal kortsluiten wie evt. mee gaat. Er moet ook 

nog een bezoek gebracht worden aan Ruben en Linda, Tiny gaat dit regelen. 

Tiny Classens geeft aan dat er weer een Rabo clubkas actie gepland staat. Helaas heeft de 

dorpsraad geen mail ontvangen, ze gaat contact opnemen met de Rabobank. 

Tot slot het opknappen van de Vredeweg, dit zal nog wel worden uitgesteld, het moet nog 

aanbesteed worden. 

 

Tot slot bedankt Theo Mia voor haar inzet de afgelopen 4 jaar  
 

13. Sluiting (23.00uur). 
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