
 

 

NIEUWSBRIEF  DORPSRAAD VREDEPEEL                Oktober 2021  

 

Snelheidsdisplay (SID): 

Vorige week is er aan de Twistweg in de kern van Vredepeel een snelheidsdisplay ontvreemd. 

De dorpsraad betreurt dit zeker en hoopt dat deze snelheidsdisplay zo snel mogelijk weer bij de rechtmatige 

eigenaar retour komt. Deze snelheidsmeter was bedoeld om Vredepeel veiliger te maken en zeker niet om 

deze mee te nemen. 

Wij vragen diegenen die iets gezien hebben of weten wie het gedaan heeft contact op te nemen met een van 

de bestuursleden van de dorpsraad. Natuurlijk mag deze snelheidsdisplay ook bij een van de 

dorpsraadsleden ingeleverd of neergelegd worden. 

 

Vliegbeweging week 40:  

In week 40 vliegen er van 9.30uur tot uiterlijk 16.30uur in verschillende blokken civiele vliegtuigen rond de 

omgeving De Peel. Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopers niet meer geluid te 

veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen. 

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het klachtenformulier gebruiken. 

 

Kabouterpad:  

Zoals de meeste inwoners van Vredepeel wel weten is een paar maanden geleden het kabouterpad in 

Vredepeel geopend. Vorige week heeft  B&W en enkele ambtenaren van de gemeente Venray dit 

kabouterpad gelopen. Men was zeer onder de indruk van wat het dorpje Vredepeel toch weer had 

gepresteerd. Een ware  topprestatie. Dit is niet alleen een aanwinst voor Vredepeel maar voor een ieder die 

de moeite wil nemen het pad te lopen. Ondertussen is er een Facebook en Instagram pagina aangemaakt en 

de gemeente Venray heeft beloofd ook publiciteit aan het kabouterpad te geven. 

Wij willen de initiatiefnemers Hannie, Marian, Yvonne, Davinia en ook iedereen die op één of andere 

manier een steentje aan dit project hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken voor dit schitterende 

resultaat.  

En heb je het kabouterpad nog niet gelopen? Ga dit dan binnenkort zeker doen.  

 

Woonbehoefte onderzoek gemeente Venray: 

Het enquête woonbehoefte onderzoek van de gemeente Venray is gesloten. Er zijn vanuit de dorpen 686 

enquête binnengekomen, in het totaal voor hele gemeente Venray 1601 enquêtes.  

Vanuit Vredepeel zijn er 20 enquête formulieren retour gestuurd. De dorpsraad wil de inwoners die de 

enquête hebben ingevuld hiervoor bedanken. 

De gemeente kan nu aan de slag met het opstellen van haar woonbeleid voor de komende jaren. Door deze 

enquête is er hopelijk een duidelijk beeld ontstaan van de woonwensen in alle dorpen en wijken van de 

gemeente Venray. 

 

Schoolgebouw Stichting Regina Pacis 

Het wachten is op de bouwvergunning. Als er aan de tekening geen wijzigingen meer hoeven plaats te 

vinden kan deze naar enkele aannemers zodat we een goede indicatie krijgen van de bouwkosten en 

daarmee het financieringsplaatje op kunnen zetten zodat we reëel zicht krijgen op de exploitatie. 

Als dit alles binnenkort duidelijk is komt er een informatieavond voor de inwoners van Vredepeel waarin 

iedereen door de Stichting bijgepraat wordt over dit, voor de leefbaarheid van Vredepeel, toch wel mooi 

project. 

 

Spektakel bij van Bakel 

Op zondag 24 oktober vindt het Spektakel bij van Bakel plaats. Evenals voorgaande jaren zal er een beroep 

worden gedaan op de inwoners om zich als vrijwilliger  in te zetten om dit grandioos evenement wederom te 

doen slagen. U wordt hier binnenkort voor benaderd door de Stichting Gemeenschapshuis. 

 

 

De Dorpsraad Vredepeel. 


