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1. Opening.  
De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 20.05 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. 

 

Afgemeld: Nick de Mulder 

 

Aanwezig vanuit de gemeente: Geert Geujen en Martine Bruinink 

 

2. Evaluatie Gebiedsregie met Geert Geujen en Martine Bruinink. 
Het is alweer drie jaar geleden dat het nieuwe model voor gebiedsregie is ingevoerd. Een 

nieuwe stap in de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken voor de gemeente Venray, 

maar ook voor de bewoners en de partners. Op verzoek van de dorps- en wijkraden evalueren 

we na drie jaar deze nieuwe werkwijze. Dit moment is nu aangebroken. 

Erwin en Theo hebben een presentatie gemaakt met alle door de dorpsraad ingediende 

antwoorden op de vragen en we bespreken deze met Geert en Martine. De leden hebben 

afzonderlijk van elkaar deze evaluatie ingevuld. 

 

Contactpersoon als schakel 

• De inzet van contactpersoon draagt bij aan een betere verbinding tussen wijks-, 

dorpsraden en de gemeente; 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “mee eens” en “helemaal mee eens”. 

Contactpersoon als adviseur 

• Bij complexe vraagstukken adviseert de contactpersoon de wijk- en dorpsraden goed 

over de te bewandelen weg binnen de gemeente. 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “mee eens”. 

Vertrouwen 

• Contactpersoon heeft het vertrouwen van de dorps-wijkraad. 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “mee eens” en “helemaal mee eens”. 

• Heeft het vertrouwen in de contactpersoon ook bijgedragen in het vertrouwen in de 

algehele gemeente. 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “mee eens” en staat er “neutraal” in. 

Actieve bijdrage 

• Contactpersoon levert een actieve bijdrage bij vergaderingen. (hiermee bedoelen wij 

luisteren, kritische vragen stellen, spiegel voorhouden en gevraagd en ongevraagd 

advies geven) 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “mee eens” en “helemaal mee eens”. 

“Sneller” 

• De inzet van de contactpersoon leidt ertoe dat vraagstukken binnen de gemeente 

sneller worden opgepakt. 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “mee eens” en “helemaal mee eens” maar staat 

er ook “neutraal” in. 

 



“Buiten naar binnen” 

• De gemeentelijke organisatie is steeds meer van “buiten naar binnen” aan het werken 

waardoor de functie van contactpersoon op termijn overbodig is. 

• De dorpsraad Vredepeel is het hier “helemaal mee oneens” en “mee oneens”. 

• Ontwikkeling dorpsraad/wijkraad (open vraag) 

• Er is niet veel veranderd. De dorpsraad staat al jaren op een redelijk hoog niveau, een 

goede mix van jong en oud. Ze neemt haar verantwoordelijkheid en daarmee ook 

initiatieven om de leefbaarheid op een hoger peil te krijgen en maakt waar wat ze aan 

de bewoners beloofd.  

Gebiedscoördinator vs contactpersoon 

• De dorpsraad Vredepeel staat hier “neutraal” in. 

• Er is nog geen issue geweest die volgens de dorpsraad de contactpersoon niet zou 

kunnen oppakken. 

Samenwerking (open vraag) 

• Hoe ervaar je de samenwerking met de gebiedscoördinator?  

• Tot nu toe prettig. Is open en duidelijk en geeft ons het gevoel dat wij er toe doen en 

draagt daar volop aan bij. 

• De laatste tijd  zijn er in Vredepeel verschillende wisselingen geweest. Ik vind wel 

dat ze geïnteresseerd zijn in wat er speelt binnen een dorp en dat ze willen 

ondersteunen waar ze dat kunnen. 

• Deze ervaar ik prettig. Gebiedscoördinator is via email snel te bereiken. In de rol 

van secretaris van de DRO heb je toch meer contact met de gebiedscoördinator. Als 

dorpsraad is het eerste aanspreekpunt de contactpersoon. 

Aandachtspunten (open vraag) 

• Welke andere aandachtspunten zou je nog willen meegeven? 

• Er gebeurt veel en vooral goed werk door de dorps- en wijkraden. Alleen het blijft 

behoorlijk moeilijk omdat op een goede manier bij de inwoners uit te leggen. Zeker 

in deze coronatijd. Kan de gemeente geen cursus communicatie of nieuwsbrieven 

schrijven organiseren? 

• In de gemeente is de laatste tijd best veel aan de hand. Zonneparken, windmolens, 

reactivering de Peel enz. houden de gemoederen bezig. De dorpsraden worden vaak 

overspoeld met informatie waar niet alle dorpsraden goed mee om kunnen gaan of 

op kunnen anticiperen. Laat staan de juiste informatie in goede banen leiden. Dit 

kan soms tot ergernis leiden onder de inwoners van het betreffende dorp. Indirect 

kan dit ook weer gevolgen hebben voor o.a. de opvolging van bestuursleden en de 

geloofwaardigheid van de dorpsraad. 

Conferentie Zelfsturing en Participatie 

• Op zoek naar gemeentelijke projecten die qua participatie goed en slecht zijn verlopen. 

Kunnen jullie enkele voorbeelden geven. 

• Inrichting kerkplein en groen plan. 

• Verbouwing Kerk en gemeenschapshuis. 

• Gestart met evt. verbouwen voormalige school naar 4 appartementen. 

• geen slechte ervaringen Alleen in toekomst liever minder wisselingen.  

 

Na de presentatie vraagt Martine of de dorpsraad nog navraag heeft gedaan bij het tankstation 

over de motorcrossers. Nico heeft enkele crossers aangesproken en vertelt dat de inwoners en 

ook de gemeente niet zo blij waren dat men over de paden in de bossen crossen. De crosser 

vertelde dat hier toch de bossen voor zijn en dat ze netjes hun wegenbelasting betaalde. Deze 

crossers kwamen uit Cuijk werd door hun gezegd. Ook Rian heeft enkele crossers gezien 

alleen deze waren al om half acht in de ochtend op pad. Er zijn recentelijk toch controles 



geweest door de politie in omliggende dorpen. Tiny geeft aan dat Martine ook even contact 

kan opnemen met Ton Steers. Tot slot geeft Toon aan dat crossers wel over de zandweg 

mogen rijden maar niet in bossen. Zij zullen toch niet luisteren, een boete uitdelen zou 

misschien helpen. Martine gaat weer contact opnemen met de politie en gemeentelijke 

verantwoordelijke. 

Tot slot bedankt Geert en Martine de dorpsraad Vredepeel voor hun inbreng en de secretaris 

zal de presentatie doorsturen aan Martine. 

 

3. Bezoek burgemeester donderdag 9 september as. 
De secretaris heeft contact gehad met Annie Timmermans over het opnieuw inplannen van de 

bezoeken van de burgemeester aan Vredepeel. Nieuwe afspraak is gemaakt voor donderdag 9 

september tussen 19.00 en 21.00uur. Inhoud van het programma moet nog worden bekeken. 

Theo Kooter overweegt om eventuele bestuursleden van de verenigingen uit te nodigen. 

 

4. Notulen vergadering 4 maart jl. 
Geen op en of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de voorzitter bedankt de 

notulist. 

 

5. Ingekomen stukken 
Enkele nieuwsberichten ontvangen van de gemeente Venray over thema jeugd aan zet, 

kerkenvisie, vliegbewegingen de Peel, voortgang Whatsapp en afronding project dorpsplein. 

Vanuit de wensbus organisatie nog een mail ontvangen betreffende animo wensbus vanuit 

Vredepeel. De laatste maanden is het animo niet groot en er wordt vanaf de coronatijd weinig 

gebruik van de wensbus gemaakt vanuit Vredepeel. Natuurlijk zijn schoolkinderen de hele tijd 

niet naar school gegaan en op dit moment fietsen de meeste kinderen naar Merselo. Herman 

Zegers gaat eventueel reclame maken in Vredepeel voor de wensbus. De dorpsraad vindt dit 

geen probleem. Tot slot vanuit de basisschool de Klimboom in de Rips informatie ontvangen 

betreffende BSO kindersofa. 

 

6. Uitgaande stukken. 
Geen uitgaande stukken deze maand.. 
 

7. Inrichting Kern. 
De inrichting is zo goed als afgerond. De projectleider vanuit de gemeente Venray heeft Theo 

en Toon gevraagd om een afspraak te maken om het project af te ronden. De ondergrondse 

leiding is zo bijna klaar en de aanplanting heeft al 1 keer water gekregen. Het veld kan nu 

geëgaliseerd gaan worden en worden ingezaaid. De gemeente betaalt de aanplanting en het 

inzaaien van het gras. Toon en Hay gaan Bernhard van den Oever vragen om het stuk te laten 

inzaaien. Hay of Toon gaat contact opnemen met Bernhard. 

De totale kosten moet nog inzichtelijk gemaakt worden zodat de kosten verdeeld kunnen 

worden. Theo Kooter meldt dat Tiny Classens een kist bij de Praxis heeft gevonden waarin 

speelgerei voor de zandbak in kan worden opgeborgen. Erwin vraagt zich af of deze niet 

verankert moet worden, natuurlijk wordt dit gedaan. Nico en Tiny gaan hiernaar kijken.  

Theo Kooter is nog steeds van mening dat het monument ca. 10mtr verplaatst zou moeten 

worden. Wat toen ook besloten was met de kernbewoners, zodat het  monument meer tot zijn 

recht komt. Maar daar zijn enkele dorpsbewoners het niet mee eens  die het onderhoud doen . 

Toon vraagt aan Geert Geujen of hij zou kunnen informeren wanneer de ondergrondse 

containers verdwijnen. De gemeente is namelijk bezig om een nieuw afvalbeleid te maken. 

Geert gaat dit uitzoeken. 



Tot slot zullen er nog 2 zuil boompjes bij de ingang geplant gaan worden.  Nico zal navraag 

doen bij Bernhard of hij hier iets moois voor kan leveren. Er is ook nog altijd een cheque van 

de gemeente Venray van € 1000,- voor aanplanting gereserveerd. 

 

8. Schoolgebouw Woningbouw. 
De werkgroep heeft geen nieuwe bijeenkomst meer gehad. 

De realisatie overeenkomst met de gemeente Venray is getekend. Toon van de Ligt en zijn 

zoon hebben het schoolgebouw bekeken. De lichtkoepels in het midden zullen op de 

scheiding van de toekomstige appartementen komen. Dit is niet echt handig. In de grote 

ramen aan de zijde van de Loef zullen dubbele deuren gemaakt moeten worden. Voor de 

warmtepomp moet ook een oplossing gevonden worden. De ventilatie moet nog worden 

besproken binnen de werkgroep. Het belangrijkste blijft steeds de financiering. Is dit 

haalbaar? De prijzen van bouwmateriaal stijgen extreem en de huidige bouwkosten zijn ca. 15 

to 20% duurder dan vorig jaar.  

 

9. Woningbouw.. 
Theo heeft geen contact meer gehad met VZO maar op Funda staat dat er 1 verkocht is en 1 

onder voorbehoud. 

 

10 Reactivering Vliegbasis de Peel  
Het is rustig omtrent reactivering Vliegbasis de Peel. De leden van het DRO worden op de 

hoogte gehouden door Jan Houba. Er is vorige week een vliegoefening geweest vanuit 

Vredepeel. Er zijn geen klachten ontvangen. De dorpsraad zal verder geen actie ondernemen 

maar blijft de inwoners wel informeren mits er nieuws te melden is. 

 

11 + 12. Financieel verslag en Activiteitenverslag 2020.. 
Het financieel verslag wordt digitaal besproken aan de hand van een inkomsten en uitgaven 

balans. Er staat nog best wel veel geld op de rekening van de dorpsraad. Er zullen nog 

rekeningen betaald moeten worden voor de inrichting van de Kern. Toon van Hoof oppert om 

de € 1000,- te labelen voor Kern met Pit anders krijgen we misschien op de jaarvergadering 

hier vragen over. Tiny zal dit aanpassen. Tot slot keurt de dorpsraad het financieel plan goed. 

De secretaris zal een brief opstellen voor de gemeente Venray voor de verantwoording van 

het eigen vermogen. Het activiteitenverslag is nog niet gemaakt. 

 

13. Nieuws uit dorpsradenoverleg. 
Op maandag 12 april zal er een digitaal overleg zijn waarin een presentatie wordt gegeven 

door Sonja Griethuysen over Koers op Wonen en de status van de omgevingsvisies. Er zal 

kort iets gezegd worden over een nieuw wetsvoorstel WBTR. Het DRO gaat contact opnemen 

met de VKKL. 

 

14. Rondvraag. 
De gemeente heeft bij het fietspad in het dorp verkeersborden geplaatst maar er wordt nog te 

vaak rechtdoor gefietst en dan komt men in het dorp terecht. Op de Twistweg is een digitale 

snelheidsbord geplaatst maar deze is ook al weer weggehaald. Theo en Rian geven aan dat de 

politie al 2 keer een controle heeft uitgevoerd op de Twistweg.  

Erwin vraagt of er al iets meer duidelijk is over het opknappen van de Vredeweg. Theo 

Kooter geeft aan dat er contact is geweest met Martijn Kanters en dan alle aanliggende 

bewoners afzonderlijk langs gaat om hun wensen tijdens het opbreken van de weg te 

bespreken. Toon merkt terecht op dat de binnenweg tussen Martien van de Heuvel en Antoon 



van Hoof als omleidingsroute zal fungeren. In de zomer is het aan de kant van de Twistweg 

een grote stof zooi. Toon vraagt Theo dit ook te bespreken met de projectleider.  

Toon vraagt hoe het is met de website. Wordt hier ooit iets nieuws opgezet? Erwin geeft aan 

dat er op dit moment weinig nieuws opgezet wordt alleen de goedgekeurde notulen en de 

agenda van  de vergadering wordt hierop gezet.  

Tot slot vraagt Toon aan Theo of hij in de DRO vergadering het punt vrijwilligersverzekering 

wil bespreken. Recentelijk twee keer aanspraak op gemaakt alleen beide keren afgewezen 

omdat de machines op naam staan van een bedrijf en niet op een persoon zelf. Theo zal dit 

meenemen in het overleg met het DRO. 

 

Sluiting 22:10 
Theo Kooter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun of haar inbreng. De volgende 

vergadering staat gepland voor donderdag 6 mei as. Theo hoopt dat wij dan weer fysiek in het 

gemeenschapshuis “De Loef” kunnen vergaderen. 


