
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

04-02-2021 

 

 

 

1. Opening.  
De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 
 

Aanwezig via online vergaderen: Theo Kooter, Toon van Hoof, Tiny Classens, Erwin 

Janssen, Nick de Mulder, Rian Marcellis en Nico van den Oever. 

Aanwezig vanuit de gemeente: Martine Bruinink, gebiedscoördinator gemeente Venray. 

 

Afmeldingen: Geert Geujen. 

 

2. Nieuwe contactpersoon Vredepeel Geert Geujen Gemeente Venray. 
Helaas heeft Geert zich moeten afmelden voor deze vergadering i.v.m. een raadsvergadering 

in de plaats waar hij woont. 

In de volgende vergadering van maart zal hij aanwezig zijn en zal hij zich voorstellen aan de 

dorpsraad Vredepeel. 

 

3. Notulen vergadering 7 januari jl. 
Geen op en of aanmerkingen m.b.t. de notulen. De notulist wordt bedankt. 

 

4. Ingekomen stukken. 
Vanuit de projectleider van de gemeente Venray een schema ontvangen m.b.t. het opknappen 

van de kern van Vredepeel. Deze mail is doorgestuurd aan Theo en Toon. 

VSB fonds heeft een nieuwe website voor burgerinitiatieven. 

Gemeente Venray heeft aangekondigd dat er een oefening gepland staat genaamd Basic Strike 

van 8 febr. t/m 12 febr. 

Brief ontvangen m.b.t. extra laadpalen in Venray. De dorpsraad heeft een toezegging gehad 

dat er ook, nadat de parkeerplaats in de kern vernieuwd is, er vanuit de gemeente Venray een 

laadpaal zal worden geplaatst. Erwin neemt nog even contact op met Annie Timmermans, zij 

is diegene die deze mail heeft verstuurt. 

Tot slot nog een aankondiging m.b.t. de luchtruimherziening boven Nederland. Later in de 

vergadering komen we hier nog op terug. 

Tot slot geeft Theo Kooter aan dat de film “Buutestebinne” op 19 febr. in première gaat en dat 

het dorp Castenray als eerste aan de beurt komt. Vredepeel staat gepland voor 2, 3 en 4 april 

as. De uitzendingen worden verzorgd door Omroep Venray. Theo zal de planning van de 

uitzenddatums doorgeven. 

 

5. Uitgaande stukken. 
Geen 

 

6. Inrichting Kern. 
Toon van Hoof geeft aan dat ze maandag 1 febr. as. begonnen zijn met de aanleg van de 

parkeerplaats en het voetpad voor en naast het gemeenschapshuis, kerk en de pastorie. De 

regen heeft al tot een paar dagen vertraging geleidt en de weersvoorspelling voor komende 

 



week zien er ook niet goed uit. Dus het project loopt vertraging op en zal meer tijd gaan 

kosten. 

  

Alle banden staan al, puin zit er al in. Ze willen morgen al beginnen met bestraten van het 

voetpad zodat we weer normaal bij het gemeenschapshuis, kerk en de pastorie kunnen komen. 

De fietsbeugels worden geplaatst nadat de klinkers er in liggen. Dit wordt door ons zelf 

gedaan. Tussen het pad en de parkeerplaats komen planten bakken/vakken. Theo Kooter 

oppert of het een goed idee is om in deze planten bakken/vakken 2 bomen te planten, 1 links 

en 1 rechts voor de doorgang van de parkeerplaats naar de trappen. Overleg met de gemeente 

dezes is gewenst. 

Het gemeenschapshuis heeft nu de klinkers betaald  die tussen het voetpad en het 

gemeenschapshuis komen te liggen. Wij als dorpsraad zullen een bijdrage doen aan het 

gemeenschapshuis voor die klinkers.  

De speeltoestellen zijn allemaal teruggeplaatst en er wordt al veel gespeeld. Het enige wat nu 

nog moet gebeuren is een afscheiding maken tussen het voetpad en speeltuin. Dit wil men 

oplossen door daarvoor ronde balken te gebruiken. Er is ca. 60mtr hout nodig om een goede 

afscheiding te maken zodat het zand in de zandbak blijft. Tevens zijn er palen nodig die er 

voor zorgen dat de liggende balken niet gaan verschuiven. Deze komen om de meter te staan. 

Theo gaat een offerte opvragen bij Fransen in Deurne. Er zal ook  rondom de parkeerplaats en 

de school opnieuw aangeplant moeten worden. Theo Kooter geeft wel aan dat we beplanting 

willen hebben die zo min mogelijk onderhoud vergt. In Ysselsteyn bij het Lovinckplein staan 

allemaal struiken die ook nog mooie bloemen geven en hier is weinig onderhoud voor nodig. 

Martine Bruinink geeft aan dat John Gommans veel verstand heeft van het aanleggen van 

beplanting. Wellicht kan je hem vragen. Theo vraagt of Tiny de rekening van  het zand onder 

de speeltoestellen al heeft betaald. Dit is al gebeurd. Is het misschien een leuk idee om de 

werknemers van Ploegmakers binnenkort te verrassen met een vlaai of worstenbroodjes. Toon 

gaat dit verder regelen. 

Toon van Hoof zal af en toe foto`s maken van de aanleg van het plein. 
 

7. Schoolgebouw. 
Vorige week heeft de werkgroep een digitale vergadering gehad. De voorzitter Alex 

Vreugdenhil was helaas verhinderd. Tijdens deze digitale Meats vergadering is ook Margo 

van der Meer aangesloten om enkele punten m.b.t. de gemeente te verduidelijken. 

De werkgroep heeft nog een beetje geworsteld met het feit of men wel wil doorgaan met 

architectenbureau van der Vorst. De toenmalige tekening ontworpen in opdracht van Renzo 

van Duijnhoven en aannemer Fleuren uit Venray is nog nooit betaald. De afspraak die beide 

heren toen gemaakt hadden was:  mocht het project doorgaan dan zou de tekening betaald 

gaan worden. In totaal een bedrag van € 2.400,-. Na overleg heeft de werkgroep besloten 

Toon van de Ligt te benaderen of hij de rol van architect op zich wilde nemen. In eerste 

instantie wilde hij dit niet aangezien hij het al veel te druk had. Maar na enkele dagen 

bedenktijd heeft hij toch besloten de tekeningen te gaan maken. Hij had namelijk in het 

verleden al vaker met de mensen uit Vredepeel fijn samengewerkt. De offerte van Toon van 

de Ligt is in totaal € 6.000,-. De huidige offerte van Hendriks is van bijna 2 jaar oud en Toon 

van Hoof heeft geïnformeerd wat de materialen nu duurder zijn dan in de offerte, een ruwe 

schatting tussen de18 en 20%. Toon van de Ligt zal binnenkort met Toon van Hoof een 

afspraak maken om het schoolgebouw verder te bekijken. Theo vraagt of hij dan ook Bas van 

de Zanden kan uitnodigen voor deze afspraak. Toon gaat dit doen. Er moet ook nog een 

uitgebreide bestemmingsplanprocedure gemaakt worden. Bureau Leefomgeving in Business 

in Horst is zo`n partij. De zoon van Toon van Ligt is eigenaar van dit bedrijf dus de lijntjes 

blijven dan kort. 



Theo Kooter heeft ook contact gehad met Margo over aanbesteding. Als de verbouwing onder 

de € 400.000,- blijft hoeft er niet openbaar aanbesteed te worden. Dit kan de werkgroep dan 

zelf regelen. Aangezien in nieuwe Formatberekeningen de haalbaarheidsberekening hoger 

uitvalt is de Provinciale subsidie aan de stichting verhoogd naar € 175.000,- . en nog € 7.000,-  

bijdrage van de gemeente. Tot slot vraagt Martine hoe de inwoners op de hoogte worden 

gebracht van de plannen. Dit gebeurt door alle corona maatregelen per nieuwsbrief. Martine 

vraagt of zij de laatste nieuwsbrief kan ontvangen. Theo zal deze na de vergadering mailen. 

 

 

8. Woningbouw. 
Theo heeft voor de vergadering nog even contact gehad met VOZ over de 

nieuwbouwplannen. Er is een optie voor 1 huis mocht er nog iemand komen dan zou er 

gestart kunnen worden met het bouwen van de eerste twee huizen. Er staan nog 12 brochures 

open. Er zijn veel geïnteresseerden komen kijken, maar uiteindelijk vinden ze het toch te ver 

van de bewoonde wereld. Theo heeft ook aangegeven dat als geïnteresseerden meer willen 

weten over Vredepeel en zijn inwoners, dezen dan altijd contact op kunnen nemen met de 

dorpsraad. Misschien aan Bas van de Zanden melden om dit in de Rips onder aandacht te 

brengen.  
 

8. Reactivering Vliegbasis de Peel. 
Naast het traject van de hernieuwde in gebruik name van Vliegbasis de Peel vindt er op dit 

moment ook nog een ander traject plaats vanuit Defensie. Het luchtruimgebruik van 

Nederland wordt herzien. Dit betekent dat de vliegroutes binnen Nederland heringericht gaan 

worden, zodat er beter gebruik gemaakt kan worden van het luchtruim. Hierover zal een 

digitale bijeenkomst plaatsvinden die iedereen kan volgen. Vanuit de gemeente zullen er ook 

twee ambtenaren bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Martine wordt na de bijeenkomst 

bijgepraat en zal in het eerst volgend DRO overleg informeren over de stand van zaken. Theo 

Kooter vraagt zich af hoe lang het nog duurt voordat de vliegbasis weer actief zal zijn. Dit 

gaat nog zeker 5 tot ? jaar duren. De dorpsraad Vredepeel is van mening dat Jan Houba op 

persoonlijke titel als tegenstander actief opereert en zeker niet als neutrale persoon en inwoner 

van de gemeente Venray. Martine oppert om als dagelijks bestuur met haarzelf een keer een 

bijeenkomst te organiseren met Jan Houba, waar dit besproken gaat worden. Martine geeft er 

wel de voorkeur aan om elkaar fysiek te ontmoeten en niet digitaal. Erwin zal dit in het eerst 

DB overleg voorleggen. 

 

10 Omgevingsvisie. 
Naar aanleiding van ons vorige overleg heeft Martine de verantwoordelijke ambtenaren 

gevraagd het stuk te herschrijven. Dit stuk is voor de vergadering rondgestuurd. De dorpsraad 

is toch van mening dat er ondanks eerdere correcties en aanpassing toch nog iets ontbreekt 

aan dit stuk. De dorpsraad geeft aan dat zij zelf een stuk gaan schrijven die na goedkeuring 

van alle dorpsraadsleden doorgestuurd gaat worden aan Martine, zodat zij dit weer kan 

oppakken binnen de gemeente Venray. Toon van Hoof zal een eerste globale opzet maken. 

Martine geeft aan dat het max. 2 blz. mogen worden. De grondprijs in Vredepeel voor 

woningbouw blijft een heikel punt. Dit zou ook benoemd kunnen worden in de 

omgevingsvisie. 

 

11. Nieuws uit dorpsradenoverleg. 
De eerste vergadering van het DRO via Teams. Ieder dorp heeft kort kunnen uitleggen wat er 

de afgelopen maanden in de dorpen heeft gespeeld. Vanuit Wanssum een mooie presentatie 

gezien m.b.t. Mooder Maas. Geijsteren en Veulen zijn druk bezig met de voorbereiding van 



woningbouw in het schoolgebouw. Veel dorpen hebben iets aan hun dorpsgenoten gegeven in 

de vorm van een cadeau of kaart. Tot slot zal er ook wederom een periodieke subsidie 

aangevraagd moeten worden bij de gemeente Venray over de jaren 2022 t/m 2026. Dit zal 

Erwin verder oppakken. 

 

MEDEDELINGEN. 
De gezamenlijke collecte is weer uitgesteld nu naar sept. 2021. 

De werkgroep “Kabouterpad” is al flink aan het schilderen. Het is meer werk dan vooraf 

gedacht. NL Doet van het Oranje Fonds is verplaatst, i.v.m. corona naar 28 mei. Zodat ze 

meer tijd hebben om te schilderen. 

Toon van Hoof is benaderd welke dialectnaam in Vredepeel op de bebouwde kom borden 

moet komen. Suggesties in Venray waren: Vredepieël, De Pieël of De Vreej. Dit gaat in de 

hele gemeente ca. € 60.000,- kosten.  De toevoeging Gemeente Venray verdwijnt dan van de 

borden door plaatsgebrek. De dorpsraad vindt dit een veel te hoog bedrag zeker in deze 

turbulente tijd en de Dorpsraad is verder van mening dat Vredepeel gewoon Vredepeel moet 

blijven op de borden en dat de dialectnaam in ons dorp niks toevoegt.  

Tot slot geeft Nick de Mulder aan dat de Carnavalsvereniging op zondagavond in het 

carnavalsweekend iets wil organiseren voor alle inwoners van Vredepeel. De voorzitter van 

de Klutetrappers zou Theo nog benaderen of de dorpsraad wederom een bijdrage wil doen 

voor de prijzen van deze activiteit. De dorpsraad is van mening dat dit jaarlijks gebeurt, dus 

ook in dit uitzonderlijk jaar. Nick zal dit doorgeven en verder verzorgen. 

 

12. Rondvraag. 
Tiny geeft aan dat er in de ventweg ter hoogte van Fam. Cornelissen flinke gaten in het 

wegdek zitten. Bij wie moet zij dit melden. Theo geeft aan dat dit bij de Provincie moet 

worden gemeld. Beter is het om iemand van de Provincie hier op aan te spreken als ze in 

Vredepeel rijden. 

Toon van Hoof vraagt aan Nick hoe zijn ervaring is m.b.t. het hardrijden op de Twistweg. 

Toon is van mening dat er steeds harder wordt gereden en vraagt of hier iets aan gedaan kan 

worden. Theo zal de wijkagent een mailtje sturen of men niet wil gaan laseren op de 

Twistweg. Dit is vaak tussen 6.00uur en 8.00uur. Zou hier Smile Venray ook iets in kunnen 

betekenen? 

Erwin Janssen vraagt of er al meer duidelijkheid is over het opknappen van de Vredeweg. 

Eind vorig jaar is er een brief ontvangen dat er een nieuwe projectleider is aangenomen maar 

daarna is er niets meer vernomen. Volgens de brief zou de reconstructie tussen half mei en 

begin augustus moeten plaatsvinden. 

Tot slot vraagt Martine Bruinink nog aan de dorpsraad of men precies weet wie de crossers 

zijn die ieder weekend in de bossen van Vredepeel komen crossen. Zij komen zeker niet uit 

Vredepeel. De crossers drinken elke zondag bij het tankstation koffie. Er zal navraag gedaan 

worden of iemand deze personen kent. Dit zal worden teruggekoppeld aan Martine. 

 

Sluiting 22:15 
Theo Kooter sluit de vergadering en bedankt iedereen maar vooral Martine voor haar 

aanwezigheid. 


