Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op
08-10-2020

1. Opening.
De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Aanwezig: Theo Kooter, Toon van Hoof, Tiny Classens, Erwin Jansen, Nick de Mulder,
Nico van den Oever.
Afmeldingen: geen
Aanwezig vanuit Ondersteuning Ysselsteyn (MOY) zijn: Dhr. H. Hendrikx en Linda
Custers-Jansen.

2. Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn (MOY) Huub Hendrikx en
Linda Custers-Jansen.
Huub en Linda stellen zich voor en aan de hand van een presentatie leggen ze uit wat zij doen.
De dorpsondersteuner is de persoon die mensen vooruit helpt die met een vraag zitten. Het
maakt niet uit of je jong of oud bent. De vraag kan gaan over iets waar je even geen oplossing
voor hebt of misschien heb je even een steuntje in de rug nodig.
Geen vraag is te gek! Het kan gaan over zorg en ondersteuning, eenzaamheid, jeugd en gezin,
meedoen en vrijwilligers, taal en leren, integratie, gezondheid en mantelzorg of mobiliteit.
Samen werken, samen doen, samen maken dat het voor iedereen zo goed mogelijk leven is.
De dorpsondersteuner wordt ondersteund, begeleid en geadviseerd door de klankbordgroep.
Deze presentatie hebben zij recentelijk gedaan bij het bestuur van de KBO
Ysselsteyn/Vredepeel.
De dorpsraad vraagt of Huub de presentatie zou willen doorsturen, dit wordt gedaan.
Theo Kooter geeft aan of deze presentatie ook een keer tijdens de gezamenlijke vergadering
kan wordt toegelicht. Linda geeft aan dat de ondersteuning vooral voor Ysselsteyn geldt maar
mocht er een vraag komen vanuit Vredepeel om hulp wil zij dit ook oppakken.
Tot slot worden Huub en Linda bedankt voor hun tijd.

3. Notulen vergadering 3 september jl.
Tiny Classens geeft aan dat ze nog niets gehoord heeft van de Raboclubkas actie.
Tiny Classens stelt een mail op (en stuurt deze naar Erwin) over hoe we het beste kunnen
stemmen zodat we zoveel mogelijk geld kunnen binnen halen voor een vereniging, het is
namelijk zo dat elke vereniging minimaal €50 zal krijgen. Dus het advies is om zeker niet op
de dorpsraad te stemmen. Erwin Jansen zal uiteindelijk de mail aan alle inwoners versturen.

4. Ingekomen stukken.
•

Voorstel borden WABP (buurtwhatsapp) plaatsing in Vredepeel. De gemeente wil in
Vredepeel twee borden plaatsen. Er is niets bekend bij de dorpsraad voor dit initiatief,

•

•
•

de keus van de plaats waar de borden worden geplaatst zijn akkoord. De secretaris zal
dit terugkoppelen aan de gemeente Venray.
Van Stefan Rongen (projectmedewerker Civiel en Verkeer) een mail ontvangen i.v.m.
de keuze van de stenen. De stenen die uitgezocht zijn, zijn niet leverbaar voor de
openbare ruimte ze zijn namelijk zonder certificaat. Enkele dorpsraadsleden zijn
nogmaals gaan kijken en blijven bij het besluit dat deze stenen het beste zijn. Toon
van Hoof gaat contact opnemen met de gemeente Venray.
Verslag bespreking speeltoestellen en aanleg parkeerplaatsen enz.
Tot slot nog een brief ontvangen over de toezegging van een bedrag voor onderzoek
haalbaarheid schoolgebouw ombouwen tot 4 sociale huurappartementen.

5. Uitgaande stukken.
Geen

6. Notulen jaarvergadering 10 september jl.
De jaarvergadering was goed verlopen. Ondanks alle corona maatregelen toch nog een mooie
opkomst. Wel was te merken dat er vaak 1 persoon uit het gezin aanwezig was. Dit was
andere jaren niet zo. Er is nu voor de tweede keer op rij een opmerking gekomen over het
snoeien van de struiken aan de Twistweg voornamelijk achteraan bij Theo Arts. In de notulen
vermelden dat de dorpsraad in het voorjaar de gemeente hierop attendeert.
Tiny Classens geeft aan dat er wel een Sinterklaasactiviteit wordt georganiseerd. Alleen veel
kleiner van opzet dan andere jaren. Alle kinderen van de lagere school met één ouder zullen
worden uitgenodigd. Voor zover bekend komt ook Sinterklaas en Pieten naar Vredepeel. De
kosten voor de cadeau `s en de middag zullen betaald worden door de dorpsraad.

7. Inrichting Kern.
Theo Kooter vermeld dat de gemeente aangeeft dat de gekozen stenen (van 6,5 cm dik) tussen
het voetpad en de trap/hellingbaan bij veel gebruikt van zware voertuigen zouden kunnen
afbrokkelen. Deze ijn namelijk zonder KOMO certificaat. Er zullen daar weinig of geen
voortuigen komen. Zoals al eerder besproken zal Toon van Hoof contact opnemen met Stefan
Rongen.
De bomen en struiken zijn vorige week gekapt. De nieuwe speeltuin wordt uitgegraven en het
zand wordt hergebruikt in het plan. Het nieuwe zand wordt door de gemeente geregeld en
betaald. Het zand zal dan door zelfwerkzaamheid verdeeld worden zodat de speeltoestellen op
woensdag 28 oktober as kunnen worden geplaatst.
Het is nog niet zeker dat de oude wip behouden wordt. Is dit niet het geval dan zal er zeker
een nieuwe wip komen.
Toon van Hoof geeft aan dat het idee is om het voetpad aan te laten sluiten aan het terras. Dit
omdat het niet handig is als er een groenstrook tussen het terras en het voetpad komt. De
jeugd zullen op de muurtjes gaan zitten en proberen toch door de groen strook te springen.
Tiny Classens vraagt of het toch niet mogelijk is een mobiele verlichting bij de jeu de boules
te krijgen. De avonden zijn bijna voorbij maar de dorpsraad is van mening dat er begin
volgend jaar gekeken moet worden naar een oplossing.

8. Schoolgebouw.
Theo Kooter geeft aan dat de werkgroep al twee keer bij elkaar is geweest. Het eerste overleg
was gezamenlijk met Margo van der Meer van de gemeente Venray. De werkgroep bestaat uit
Piet van der Zanden, Alex Vreugdenhil, Bas van der Zanden, Martin Arts, Toon van Hoof en
Theo Kooter. Erwin Janssen heeft de vergadering bijgewoond als notulist.

Theo Kooter en Toon van Hoof zijn gezamenlijk naar de Rabobank geweest om te kijken wat
de mogelijkheden zijn m.b.t. de financiering van het project.
De toenmalige architect Tiny van der Vorst die de eerdere tekeningen van Renzo van
Duijnhoven heeft gemaakt is ook op bezoek geweest. Er is afgesproken nog een keer goed
naar de tekening te kijken en eventueel nogmaals door het schoolgebouw te lopen om alles
nog eens goed te bekijken. Tot slot zal hij ook nog een offerte sturen m.b.t. de
werkzaamheden die volgens hem uitgevoerd moeten worden tot aan de aanvraag voor de
omgevingsvergunning.
Een gedeelte van de werkgroep heeft ook een gesprek gehad met Martijn Tolsma van Novitas
in Horst. Door verscherpte corona maatregelen kon helaas niet de hele werkgroep hierbij
aanwezig zijn. Hij heeft o.a. uitgelegd wat het verschil is tussen een stichting en coöperatie
zowel juridisch als wat het financieel inhoud. Hij wil ons eventueel ook verder begeleiden met
het oprichten van de stichting en coöperatie. Er zullen ook statuten gemaakt moeten worden
en dit kan hij ook voor ons doen. Er zal een aparte bankrekening komen voor de stichting
Pacis. De stichting heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester nodig. Theo Kooter
vraagt aan de dorpsraad of deze uit de dorpsraad moeten komen of uit de werkgroep. De
dorpsraad besluit eerst de werkgroep leden te benaderen.
Toon van Hoof heeft met het bisdom contact gehad hoe zij er instaan als het kerkbestuur geld
investeert in bijv. één van de 4 woningen. Het bisdom geeft aan dat ze “zekerheid” willen dus
kopen met ondergrond en opstal.

9. Woningbouw.
Theo Kooter heeft de makelaar VOZ gebeld over de stand van zaken van eventueel
woningbouw bij het tankstation. Er zijn belangstellenden maar er zijn ook gegadigden
geweest die zijn afgehaakt omdat ze uitzicht hebben op het tankstation.

10. Reactivering Vliegbasis de Peel.
Theo Kooter geeft aan dat de krant er deze week vol van staat maar dat er weinig nieuws is te
melden.!

11. Nieuws uit dorpsradenoverleg.
Geen overleg geweest dus ook geen nieuws

12. Rondvraag.
Theo Kooter geeft aan dat Living lab op 5 november in het gemeenschapshuis een presentatie
komen geven aan de dorpsraad. Dit wordt gedaan door Peter Smeets en René van Bakel
Theo Kooter deelt een brief uit “omgevingsvisie – uitwerking Vredepeel”, hier heeft hij graag
reactie op (commentaar en aanvulling) als we dit thuis doorgelezen hebben!
Theo Kooter vraagt wie we als nieuw bestuurslid gaan vragen enkele namen worden
genoemd.
Theo Kooter geeft aan dat er voor het opknappen/verbreden van de Vredeweg alles klaar ligt
maar dat ze bij de gemeente Venray geen mensen beschikbaar hebben die opzoek kunnen
gaan naar een aannemer en het project te begeleiden. De Vredeweg zal waarschijnlijk pas in
2021 worden opgeknapt. De gemeente Sint Anthonis heeft wel laten weten dat zij in
samenspraak met de gemeente Venray de weg net over het bruggetje op het einde van de
Vredeweg gaan opknappen.

14. Sluiting (22.00u)
I.v.m. de corona maatregelen

