
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 
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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: Geert Geujen contactpersoon gemeente Venray 

 

2. Nieuwe contactpersoon Vredepeel Geert Geujen Gemeente Venray. 
Al sinds 1980 werkzaam in Venray oorspronkelijk uit Swalmen. Hij is woonachtig in 

Hellendoorn. Geert is vanaf 2018 lid van de gemeenteraad voor de PVDA. Geert is 

energieconsult voor de inwoners, ondernemers, sportverenigingen en instellingen binnen de 

gemeente Venray. Hij is al bij verschillende projecten betrokken in de omliggende dorpen van 

Venray 

 

3. Notulen vergadering 7 januari jl. 
Geen op en of aanmerkingen m.b.t. de notulen. Geert Geujen vraagt alleen wie de 

projectleider is voor de inrichting van de Kern. Dit zijn Stefan Rongen en John Gommans. 

Theo Kooter heeft contact opgenomen met de wijkagent Pim Hoevenaars i.v.m. het hard 

rijden op de Twistweg op bepaalde tijden en het crossen in de vliegveldbossen van Vredepeel. 

Rian Marcellis merkt op dat de tractors die over de Twistweg rijden wel letten op hun 

snelheid als er kinderen fietsen, dit is dan wel na 8.00uur. Wat haar wel is opgevallen dat zij 

vaak met hun telefoon aan het oor aan het bellen zijn. Het is vooral druk tussen 6.30uur en 

8.00uur. Het is voornamelijk werkvolk die te hard rijden. De crossers vernielen de paden in 

het bos. 

Geert Geujen vraagt of het niet te achterhalen is wie deze personen precies zijn dan kan de 

gemeente Venray en de politie Venray hier stappen in ondernemen. 

In de parallelweg van de Middenpeelweg zitten veel gaten. Tiny heeft aan Noud doorgeven 

dat hij dit bij de Provicie kan melden of de kantonnier van de Provincie aanspreken over de 

toestand van de ventweg. 

 

4. Ingekomen stukken. 
De gemeente Venray heeft het resultaat van een project “Koers op Wonen” afgerond en dit 

onderzoek heeft de secretaris doorgestuurd aan de dorpsraadleden. 

De aanvraag periodieke subsidie 2022 t/m 2025 is aangevraagd. Aanvraag is ingevuld door de 

secretaris en retour gestuurd aan Annie Timmermans. Een mail ontvangen van een bewoner 

van de Vredeweg betreffende status opknappen Vredeweg. De secretaris heeft deze mail 

beantwoord. Tot slot een geüpdate versie van de omgevingsvisie. Deze wordt later in de 

vergadering nog besproken. Theo Kooter heeft tot slot nog de VVKL krant ontvangen. 

 

5. Uitgaande stukken. 
Periodieke subsidieaanvraag 2022 t/m 2025. 

 

 



6. Inrichting Kern. 
Het straatwerk is klaar alleen de beplanting moet nog worden besteld. Vorige week is de 

oplevering geweest van de nieuwe parkeerplaats. Hierbij waren Theo en Toon namens de 

dorpsraad  aanwezig. Theo Kooter zal contact opnemen met de gemeente Venray wanneer de 

beplanting wordt besteld en wanneer deze wordt geleverd. De dorpsraadsleden hebben het 

plan betreffende de aanplanting gezien en ook de lijst met de planten bekeken. De plantenbak 

tegenover de speelplaats zou iets verder gemaakt moeten worden dus naar het schoolplein, nu 

is deze precies tegen over de speeltuin. 

Theo Kooter stelt voor om volgende maandag de balken rondom de zandbak te maken dan 

kunnen we ook meteen kijken naar het te planten vak. Er is ook een mogelijkheid dat er een 

plantenbak voor het gemeenschapshuis komt te staan zodat de auto’s niet meer verder kunnen 

rijden dan de parkeerplaatsen. Er zouden ook paaltjes neer gezet kunnen worden. Er zal in de 

toekomst ook nog wel meer beplanting rondom het gemeenschapshuis komen. Erwin Janssen 

vraagt wie gaat de beplanting zetten? Idee is om de bewoners van de kern hiervoor uit te 

nodigen. De dorpsraadleden vinden dit een goed idee. We laten de gemeente Venray wel de 

beplanting uitzetten en we zullen zelf de planten in de grond zetten.  

Onder de klokkentoren ligt nu grind en men wil hieronder ook eventueel klinkers leggen. 

Eventueel een spot eronder zetten, dan zou de klokkentoren nog beter verlicht worden. 
 

7. Schoolgebouw. 
Afgelopen dinsdag is het bestuur van de stichting Regina Pacis Vredepeel bij elkaar geweest 

via een digitale Meats vergadering. De stichting is officieel opgericht en de leden staan 

ingeschreven bij de KvK. Er is een asbestinventarisatie gedaan alleen de uitslag hiervan is nog 

niet bekend. Toon van de Ligt heeft de school ingemeten en beoordeeld. Hierbij waren enkele 

leden van de stichting bij aanwezig. Toon van de Ligt was samen met z`n zoon aanwezig.  

Z`n zoon zou eventueel een bestemmingsplanprocedure kunnen maken. 

Hij is eigenaar van Bureau Leefomgeving in Business in Horst. 

Er staat ook een paal met een sirene op de grond. De stroomvoorziening komt vanuit het 

schoolgebouw, hier zal een andere optie voor moeten worden gezocht. Er is nog enige 

onduidelijkheid over de eenmalige bijdrage van Euro 7.000,- vanuit de gemeente Venray. 

Deze bijdrage moet gebruikt worden voor aanleg tuin of parkeerplaats, deze moeten wel 

openbaar blijven. 

Het bestuur is nu op het punt gekomen om te kijken of het plan realiseerbaar is binnen het 

budget. Theo Kooter heeft de opdracht gekregen van de bestuursleden enkele financiering 

varianten te maken om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële haalbaarheid. In ieder 

geval een opzet met investering van de parochie en eentje zonder die investering. De facturen 

betreffende asbestinventarisatie, oprichtingskosten stichting van de notaris en de inschrijving 

bij de KvK zullen bij Tiny worden afgegeven of doorgemaild. 

Deze facturen kunnen betaald worden van de eenmalige bijdrage vanuit de gemeente Venray. 

 

8. Woningbouw. 
Theo heeft met VOZ contact gehad. 1 kavel is verkocht en getekend, aan wie is niet bekend. 

Men gaat pas bouwen als er 2 kavels zijn verkocht. De dorpsraad vraagt zich af of zij nog iets 

kunnen betekenen, zodat de volgende kavel ook wordt verkocht. Een berichtje in de 

omliggende dorpen zou iets kunnen zijn. Theo Kooter heeft al contact opgenomen met de 

dorpsraad uit de Rips over een nieuwsbericht. Het is natuurlijk ook een idee om te adverteren 

in diversen dorpsbladen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, evt. wil VOZ deze kosten wel 

betalen. Theo zal dit voorleggen bij hun volgende telefonische afspraak. 
 
 



9. Reactivering Vliegbasis de Peel. 
Weinig nieuws te melden. Vanuit Jan Houba wordt het DRO en WRO op de hoogte gebracht 

van eventueel nieuws. Binnenkort is er wel een COVM vergadering. Alleen vindt digitaal 

plaats. 

 

10 Omgevingsvisie. 
Toon van Hoof en Theo Kooter hebben het concept omgevingsvisie van de gemeente Venray 

aangepast. Deze versie is weer retour gestuurd ter controle. Er blijken toch nog enkele 

passages uitgehaald te zijn. Ondanks dit wordt bij deze de omgevingsvisie van Vredepeel 

goedgekeurd. Tot slot in de omgevingsvisie wordt gevraagd welke thema`s voor ons als 

Vredepeel belangrijk zijn. Deze thema`s worden na overleg; Werk & ondernemen, Wonen, 

Agrarische sector, Recreatie &Toerisme en voorzieningen.  

De secretaris zal Martine Bruinink mailen dat het laatste concept akkoord is. 

 

11 + 12. Jaarvergadering 2021 / Financieel verslag. 
Na overleg wordt er besloten de jaarvergadering te verzetten naar het najaar. 

Het activiteitenverslag en het financieel verslag zullen we als deze klaar zijn behandelen in de 

vergadering van april. Toon van Hoof vraagt of Tiny exact weet wat er nog op de 

bankrekening staat. Tiny weet het niet zo, maar zal dit uitzoeken en in de vergadering van 

april heeft ze de cijfers paraat. 

 

13. Nieuws uit dorpsradenoverleg. 
Geen nieuws te melden. DRO vergadering is wederom gecanceld. 

 

14. Rondvraag. 
De georganiseerde schaatsmiddag was mooi geregeld. Een groot aantal inwoners waren naar 

de visvijver gekomen. De inwoners hadden de grootste lol en even werd corona vergeten. 

Toon van Hoof; De pastorie is bijna klaar, alleen nog geen huurder. Er zal misschien een 

advertentie gezet moeten worden. Op facebook zetten zou ook een optie kunnen zijn. 

Rian Marcellis; De communie voorbereiding zijn in volle gang er komen steeds meer 

communicantjes bij nu totaal 12 kinderen, waarvan 6 kinderen uit Westerbeek komen. De 

datum was 11 april maar i.v.m. de corona maatregelen is deze verzet naar 13 juni. 

Theo Kooter; Er zou vandaag een brief worden bezorgd aan de bewoners van de Vredeweg. 

Hierin zou meer informatie zitten m.b.t. de reconstructie van de Vredeweg. Theo en Erwin 

hebben hem nog niet gezien, zal dus nog wel moeten komen. Erwin vraagt wel of er al iets 

meer duidelijk is over de bereikbaarheid, hier heef hij wel al vragen over gekregen. Hopelijk 

staat dit in de brief. 

Tot slot kan Theo nog melden dat de dames van de Kreaclub volop aan het schilderen zijn 

voor het kabouterpad. Als ze klaar zijn willen ze dit presenteren op het kerk plein .Voordat ze 

het bos in gaan. 

Geert Geujen vraagt of het ook niet zinvol kan zijn om een keer energie besparing op de 

agenda te zetten. De dorpsraad vindt dit een goed idee om dit na de coronatijd(,) een keer te 

presenteren aan de inwoners van Vredepeel. 

 

 

Sluiting 22:15 
Theo Kooter sluit de vergadering en bedankt iedereen maar vooral Geert voor het digitaal 

bijwonen van z`n eerste dorpsraadvergadering als contactpersoon van de gemeente Venray.  


