
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

10-12-2020 

 

 

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 en 

Nico van den Oever. 
 

Afmeldingen: geen  
 

2. Uitleg initiatief werkgroep over een kabouter pad. 
Vanuit de Kreaclub zijn Hannie Kooter, Davinja van der Zanden en Marian Flinsenberg een 

initiatief gestart om een kabouterpad aan te leggen in de bossen aan de overkant van de 

Middenpeelweg. De gedachte erachter is dat er dan ook meer mogelijkheden zijn om het pad 

zelf te mogen onderhouden. Dit heeft als voordeel dat we dan ook mooie paden kunnen 

behouden voor de kerslichtjeswandeling. Het kabouterpad is een wandelroute van ca. 4km. 

(met de mogelijkheid om te kiezen voor een kleine route van ca. 2km) De route wordt 

aangeduid met hulp van kabouterpaaltjes. Langs het wandelpad bevinden zich 8 eenvoudige 

spelactiviteiten in natuurlijke materialen, hier en daar met een likje verf. De palen en de verf 

wordt door de gemeente Venray geleverd, het huren van een palenboor is ook een must. De 

palen moeten redelijk ver de grond in. Het plaatsen en schilderen ervan zal door vrijwilligers 

gedaan moeten worden. 

De ideeën zijn voorgelegd aan diverse ouders met jonge kinderen binnen en buiten Vredepeel. 

Iedereen is meteen heel enthousiast. Ook de spelelementen op de route worden als zeer 

positief beoordeeld. De Kreaclub handelt al hun activiteiten onder auspiciën van de dorpsraad 

Vredepeel vandaar dat toen de plannen concreter werden er eerst een gesprek zou volgen met 

de dorpsraad over de ideeën. De dorpsraad ziet ook in dit plan een welkome aanvulling om de 

leefbaarheid van Vredepeel te vergroten. De dorpsraad geeft de werkgroep een akkoord om 

dit plan verder uit te werken, er zal ook een stukje in de nieuwsbrief van december gezet 

worden, Hannie zorgt hiervoor. Tot slot krijgt de secretaris het plan overhandigd. De overige 

leden zullen het plan digitaal ontvangen. Theo bedankt de dames voor hun komst en wenst 

hun veel succes met het realiseren van het kabouterpad. 
 

3. Notulen vergadering 8 oktober jl. 
Geen op of aanmerkingen. De notulen wordt goedgekeurd.  
 

4. Ingekomen stukken. 
Het is vrij rustig met de ingekomen stukken. Wel diverse e-mails ontvangen van de gemeente 

Venray over vaststelling periodieke subsidie 2019, geen geld maar een fysieke ton, aandacht 

voor elkaar, afsluiting Twistweg en verbod vuurwerk. 

De Kreaclub heeft een subsidie verzoek ingediend voor easyset up tentje om deze tijdens de 

Kerstlichtjeswandeling op te kunnen zetten, natuurlijk kunnen deze ook voor meerdere 

doeleinden worden gebruikt. Mail betreffende annulering Kerstlichtjeswandeling ontvangen  

en een aanmelding bij het Oranje Fonds voor realisatie kabouterpad. (NL doet) Deze aanvraag 

is ondertussen goedgekeurd subsidiebedrag €400,- 
 

 



5. Uitgaande stukken. 
Geen  
 

6. Inrichting Kern. 
Theo Kooter geeft het volgende aan: 

De speeltoestellen zijn inmiddels geplaatst.  

Er komen nog dikke randen/balken tussen het gele zand en het gras in te liggen zodat het gele 

zand niet te snel op het gras ligt. 

De oude wip die weer terug komt wordt niet geschilderd maar gewoon zo teruggeplaatst. 

Het ronde klim toestel (blauw) wordt weer opnieuw geschilderd, Toon zal aanstaande 

zaterdag het toestel bij Nico neer zetten. Tiny en Nico bepalen samen de kleur. Nico zorgt er 

voor dat hij geschilderd wordt zodat deze  tussen Kerst en Oud op Nieuw weer geplaatst kan 

worden. 

Ook het stukje uitgraven, waar de oude toestellen komen, zal tussen Kerst en Oud op Nieuw 

ergens plaatsvinden. Als er een aantal mensen helpen is dat zo gedaan. 

Hay de Mulder heeft een lantaarnpaal gesponsord voor bij de Jeu de Boules baan. De kabel 

wordt geregeld door de dorpsraad. Ca. 35mtr is benodigd voor de aansluiting bij het terras van 

het gemeenschapshuis. 

Wanneer de gemeente begint met de parkeerplaats is nog onbekend. 

De struiken op de hoek Johan van Stalbergweg en de Johan van Wyttenhorstweg gaan er wel 

uit. 

Martien Arts haalt de berkenboom voor de pastorie weg voordat ze aan de parkeerplaats 

beginnen. 

De heemkunde club moeten we nog vragen voor een bord met info over uitleg bij het 

Vredepeel monument. Bij deze wordt de vraag bij Toon van Hoof neergelegd. 

Toon van Hoof zal ook naar het infobord bij de Mini Loef kijken. De letters zijn niet meer 

leesbaar. Oftewel het bord opnieuw inkleuren of vervangen.  
 

7. Schoolgebouw. 
Theo Kooter geeft het volgende aan: 

Afgelopen maandag hebben we bij elkaar gezeten met de werkgroep schoolgebouw en hebben 

ze al één en ander besloten;  

Naam van Stichting :  Regina Pacis.  

Voorzitter: Alex Vreugdenhil  

Secretaris : Piet van der Zanden  

Leden: Bas van de Zanden, Erwin Janssen, Toon van Hoof en Theo Kooter 

Zolang de stichting  geen eigen rekening heeft is het geld bij de dorpsraad gestald en beheert 

Tiny Classens de financiën.  

Aanstaande zaterdag gaan Piet van der Zanden, Bas van de Zanden, Alex Vreugdenhil, Theo 

Kooter, Martien Arts en Toon van Hoof in en rondom het schoolgebouw kijken om een 

indruk te krijgen van het gebouw en de mogelijkheden tot verbouw. 

Bas en Alex zijn hier namelijk nog nooit binnen geweest. 

Alex en Piet stellen een nieuwsbrief  op om de inwoners van de Vredepeel op de hoogte te 

houden van het plan en om ze enthousiast te maken om eventueel in coöperatievorm  mee te 

financieren. 
 

8. Woningbouw. 
Theo Kooter heeft contact gehad met VOZ makelaars over de woningbouw achter het 

tankstation. Zij geven aan dat ze veel aanvragen hebben gehad van potentiële klanten (genoeg 

animo). Er is nu op 1 kavel een optie.  



VOZ denkt dat de militairen van de basis “Luitenant-generaal Bestkazerne“ hier een groot 

aandeel in zouden kunnen hebben of in de toekomst gaan krijgen. VOZ zou en stukje 

schrijven voor de nieuwsbrief. 
 

9. Reactivering Vliegbasis de Peel. 
Jan Houba en Boudewijn Sterk geven in de Peel en Maas aan dat zij het gevoel hebben dat de 

dorpsraden van de gemeente Venray vrij passief zijn  betreffende de reactivering van 

vliegbasis De Peel. Beiden hadden gehoopt dat de dorpsraden wat actiever zouden hebben 

gereageerd om dit tegen te gaan. 
 

10. Nieuwsbrief. 
De volgende punten komen in de nieuwsbrief; Kabouterpad, Woningbouw schoolgebouw, 

Inrichting Kern, Overlast hondenpoep en website. Tot slot natuurlijk nog de Kerstgroet 

namens de dorpsraad. 

Zoals in de vorige vergadering reeds besproken willen wij op woensdag 23 december alle 

huishoudens van Vredepeel een boekje cadeau doen wat is geschreven door de voormalige 

burgemeester Hans Gillissen. Bij dit boekje zal een brief van de dorpsraad worden 

toegevoegd met iets lekkers. Dit zal verder door Tiny gecoördineerd worden. Theo en Nick 

zullen deze dan bezorgen in Vredepeel. De brief wordt verzorgd door Toon en Erwin. 
 

11. Nieuws uit dorpsradenoverleg. 
Geen. De vergadering van december is ook niet doorgegaan. 
 

12. Rondvraag. 
Theo Kooter geeft aan om de link naar de website van de dorpsraad Vredepeel in de 

nieuwsbrief te zetten. De website is in 2020 omgebouwd van de website van Vredepeel 

Nieuwe Balans tot de website van de Dorpsraad Vredepeel. 

De dorpsraad zal ook weer tussen Kerst en Oud op Nieuw fruitschalen gaan bezorgen bij de 

zieken in Vredepeel. Op dit moment zijn dit: Louis van Vegchel, Cor en Truus Huys en Hetty 

van Soest. Theo en Erwin zullen deze rondbrengen. Dit jaar alleen afgeven. 

 

12. Sluiting (22.15u). 
Theo Kooter sluit de vergadering en wenst iedereen Fijne Feestdagen en alvast een gelukkig 

maar vooral gezond 2021. 


