
 

NIEUWSBRIEF  DORPSRAAD VREDEPEEL                December 2021  
 

Aan alle inwoners van Vredepeel. 
 

Opbrengst Jaarlijkse collecte: 

De opbrengst van de jaarlijkse gezamenlijke collecte is: 

Long Fonds   €   92,00  Brandwonden  €   76,50 

MS Fonds   €   94,50  Rode Kruis  €   66,00 

Zonnebloem   €   83,50  KWF   € 162,00 

Jantje Beton   € 143,45    Hartstichting  € 111,50 

Beatrix Fonds spierfonds € 100,50     Nierstichting  €   89,00 

Nat. Fondskinderhulp  €   81,00     Reumafonds  €   78,50 

Stichting Handicap Nederland €   70,00 

Het totaal bedrag is € 1.248,45 

De helft van de opbrengst van Jantje beton komt ten goede aan de Dansgarde “Dancing Pearls”. 

Hartelijk dank namens alle stichtingen en fondsen. Noud Cornelissen, Marco Botden, Mia Derikx, Marian 

Flinsenberg, Nellie Botden en Lily Arts bedankt voor jullie inzet om de jaarlijkse collecte weer mogelijk te 

maken. 
 

Sinterklaas:  

Zondag 21 november jl. hebben alle basisschoolkinderen uit Vredepeel een huisbezoek gekregen van twee 

Pieten, zij reden rond met de wensbus. De dorpsraad bedankt, de werkgroep Annebella, Rian, Lily en Anke 

voor hun inzet.  
 

Schoolgebouw: 

Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen heeft de gemeente de bouw- en sloopvergunning verstrekt en het 

voorschot, wat we van de gemeente ontvangen hebben, was toereikend om de legeskosten en de kosten van 

de architect te betalen. Ook van de provincie is alvast een voorschot ontvangen van 40 % van het 

provinciale subsidiebedrag. Met de goedgekeurde tekeningen in de hand zijn enkele aannemers benaderd 

om een begroting te maken van de kosten tot verbouwing van de school in 4 appartementen. 

We hopen voor het eind van het jaar globaal op een rijtje te hebben wat de kosten van de verbouw gaan 

bedragen, zodat we verder kunnen met de financieringsopzet. We hopen dan ze spoedig mogelijk een 

bijeenkomst te kunnen organiseren voor de inwoners zodat jullie allen, niet alleen op de hoogte zijn, maar 

ook betrokken raken en blijven bij dit toch wel mooie project dat gegarandeerd een prima bijdrage gaat 

leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. 
 

Woningbouw 

Zoals jullie kunnen zien wordt er de laatste tijd flink gebouwd in Vredepeel. De dorpsraad heeft bij de 

gemeente gevraagd om alvast verder te kijken naar nieuwe bouwmogelijkheden in Vredepeel. De gemeente 

heeft dit opgepakt en wil dit in 2022 samen met de inwoners van Vredepeel verder uitwerken. De gemeente 

heeft nog grond in eigendom aan de westkant van de kern van Vredepeel. Daar zal dan ook verdere 

uitbreiding van Vredepeel plaats gaan vinden.  
 

Voorstellen wijkverpleegkundige Shirley van Meijgaarden: 

Mijn naam is Shirley van Meijgaarden, wijkverpleegkundige van Vredepeel, Merselo en Ysselsteyn. 

Als wijkverpleegkundige vind ik het belangrijk om contacten te leggen met de bewoners van de dorpen om 

op deze manier laagdrempelig bereikbaar te zijn. Bewoners kunnen mij bellen met alle vragen rondom zorg, 

veilig wonen, hun zorgen delen rondom een buur/familielid, WMO gerelateerde vragen en/of andere vragen 

die zij hebben. Ik sluit aan bij wijkteam Veltum waarin andere samenwerkingspartners deelnemen zoals de 

gemeente Venray, de wijkagent, Synthese, MetGGZ, MEE en de woningbouw. Zo proberen we van elkaar 

te leren, de lijntjes kort te houden naar de dorpsbewoners toe en in te zetten op preventie. 

Hebt u een vraag of wilt u eens kennismaken? Dan ben ik bereikbaar op 06-20764459 of via de mail 

shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl. Op de website www.wijkteamvenray.nl kunt u mijn 

wijkteamcollega's vinden. 

 

Samenwerking biedt Vredepeel wat een dorp nodig heeft. Als iedereen zijn steentje bijdraagt blijven we met 

z`n allen genieten van onze mooie en innovatieve dorpsgemeenschap. 

mailto:shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl
http://www.wijkteamvenray.nl/


Namens de dorpsraad wensen wij u Prettige Feestdagen  
en een gelukkig, maar vooral gezond  2022 


