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Verslag openbare dorpsraadvergadering 10 juni 2021 met dorpsraad Merselo: 

 

Aanwezig DR Merselo: John van Dijck, Anne Koppes, Arno Poels, Kitty Janssen. Sandra 

Ploegmakers, Petro Loonen, Wouter Egelmeers en Conny van Duijnhoven. 

Afmeldingen: Raymond Hendrix. 

 

Aanwezig DR Vredepeel: Theo Kooter, Toon van Hoof, Tiny Classens, Erwin Janssen, Nick 

de Mulder, Rian Marcellis en Nico v/d Oever 

Afmeldingen: Geen 

 

Gemeente Venray:  Ron Teurlinkx contactpersoon Merselo. Geert Geujen contactpersoon 

Vredepeel heeft zich afgemeld. 

 

Coördinator wensbus: Herman Zegers 

 

1. Opening.  
Voorzitter Theo Kooter opent de vergadering om 20.10 uur met een speciaal welkom aan de 

dorpsraadsleden van Merselo en de contactpersoon van de gemeente Venray. Ook wordt 

Herman Zegers welkom geheten als coördinator van de wensbus Merselo/Vredepeel. 

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor. 

 

2. Wensbus coördinator Herman Zegers. 
Naar aanleiding van een telefoontje een paar weken geleden heeft Theo Kooter de coördinator 

wensbus Merselo/Vredepeel uitgenodigd. Herman Zegers was het opgevallen dat er de laatste 

maanden steeds minder gebruik wordt gemaakt van de wensbus door de inwoners van 

Vredepeel. Hij heeft dit ook al eerder telefonisch met Theo Kooter besproken. Het jaar 2020 

is natuurlijk een bijzonder jaar geweest met alle corona maatregelen. De jeugd ging tijdelijk 

niet naar de basisschool of het voorgezet onderwijs, deze ritten vervielen. De oudere inwoners 

maken ook veel minder gebruik van de wensbus. Ondanks dat heeft de wensbus 

Merselo/Vredepeel toch wel voldoende ritten gehad. Dit is mede te danken aan vaste ritten. 

 

Herman Zegers vraagt zich af of de dorpsraad weet waarom er na maandag 23 november 2020 

geen ritten meer zijn geweest vanuit Vredepeel. Er is recentelijk wel een inwoner van 

Vredepeel gestopt als vrijwilliger van de wensbus. De dorpsraad heeft geen signalen 

ontvangen dat dit een reden kan zijn. Er zijn natuurlijk wel steeds meer kinderen die vanuit 

Vredepeel met de fiets gaan en andere ouders brengen de kinderen weg. Ook steeds meer 

kinderen kiezen voor de lagere school in Westerbeek of de Rips. De dorpsraad is van mening 

dat Covid 19 een belangrijke rol heeft gespeeld. Rian Marcellis geeft aan dat zij in het najaar 

wel weer een beroep gaat doen op de wensbus. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft haar 

gebied uitgebreid met Oostrum. Komt er vanuit Wanssum een verzoek tot vervoer van meer 

dan 3 personen gelijk dan kan men ook ingeschakeld worden. De wensbus Ysselsteyn heeft 
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de dorpen Leunen, Veulen en Heide toegevoegd aan het gebied. Zo kunnen steeds meer 

inwoners van de gemeente Venray gebruik maken van de wensbus organisaties. 

Een korte update betreffende ritten: 

Vanaf 3 januari 2021  12 vaste ritten per week 

Vanaf 22 februari   16 vaste ritten 

Vanaf 8 maart    22 vaste ritten 

Vanaf 1 april    24 vaste ritten 

Vanaf 6 april    40 vaste ritten (Start Zorgboerderij ritten Geijsteren) 

 

Eerste 13 weken 2021 -310 mensen vervoert, gemiddeld bijna 24 personen per week 

Vanaf 6 april 10 weken -450 mensen vervoert , gemiddeld dus 45 mensen per week 

 

2019  2450 mensen in 244 dagen en met 2039 ritten 

2020  1491 mensen in 226 dagen en met 1361 ritten 

2021  eerste 5 maanden dus 760 mensen vervoert 

 

Dit jaar prognose Zorgboerderij Geijsteren alleen 850 mensen vervoeren. Mocht dit 

wegvallen dan ontstaat er meteen een groot gat in het vervoer. 

 

Herman Zegers heeft flyers en kaartjes laten maken om de wensbus weer onder de aandacht te 

brengen bij de inwoners van Vredepeel. Willen wij de wensbus Merselo/Vredepeel in stand 

houden zullen wij jaarlijks toch meer ritten moeten gaan doen, anders zou de Provincie 

Limburg in de toekomst weleens de subsidie kunnen stopzetten. De flyers zullen door de 

dorpsraadsleden rondgebracht worden, Rian meldt zich vrijwillig aan. Het kaartje (A6 

formaat) is veel makkelijker voor mensen om deze te bewaren. Voorstel is om deze 

gezamenlijk met de flyers rond te brengen. Tot slot geeft Herman Zegers ook aan dat ze nog 

altijd nieuwe chauffeurs/vrijwilligers nodig hebben bij de wensbus. Geïnteresseerden kunnen 

contact opnemen met wensbus@gmail.com 

Tot slot geeft John van Dijck aan dat het geld van de Provincie bedoeld is om de wensbus te 

laten rijden en de afzonderlijke dorpsraden spelen hierin een belangrijke rol. Theo Kooter 

vraagt aan Kitty Jansen als verpleegkundige en als lid van de adviesraad Sociaal Domein om 

de wensbussen ook te promoten bij de gemeente Venray. De wensbus is nog altijd goedkoper 

dan een WMO voorziening. Kitty Jansen zal dit meenemen in de adviesraad Sociaal Domein.  

 

3. Notulen gezamenlijke vergadering 6 juni 2019. 
Geen bijzonderheden. 

De notulen worden goedgekeurd en de notulist bedankt. 

 

4. Inrichting Kern Vredepeel 
Theo Kooter legt in het kort uit wat voor metamorfose de kern van Vredepeel heeft 

ondergaan. 

• Er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. De oude bij de school zijn verwijderd. 

Enkele “oude” toestellen zijn overgenomen en enkele waren eigendom van de 

dorpsraad Vredepeel. 

• Nieuwe aanplanting gekomen in de Kern en er zijn meteen ondergrondse 

beregeningsleidingen gemaakt. 

• Nieuwe parkeerplaats gerealiseerd en een nieuwe stoep vanuit de pastorie naar het 

schoolgebouw. 

 

mailto:wensbus@gmail.com
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Er is een hele fijne samenwerking geweest met de gemeente Venray over de herinrichting van 

de Kern. Vanuit Vredepeel is er ook weer veel zelf gedaan om dit plan te realiseren. Toon van 

Hoof is van mening dat er voor goede plannen altijd geld beschikbaar is bij de gemeente 

Venray, maar zegt er nadrukkelijk bij dat het dorp ook krediet moet opbouwen bij de 

gemeente door zelf flink inspanningen te leveren.  

 

5. Basisschool de Lier / D`n Hoek. 
John van Dijck vertelt in het kort de stand van zaken op dit moment. Helaas zijn ze nog niet 

zo ver dat er gestart kan worden met de bouw. Men heeft een goed plan en hij heeft er alle 

vertrouwen in dat het definitieve besluit nog voor de zomervakantie genomen gaat worden. 

De bouwkosten zijn de laatste jaren natuurlijk flink gestegen en men heeft nog wel een 

verschil wat gedicht moet worden. 

Op het bestaande schoolgebouw blijft nog dezelfde bestemming gehandhaafd. Er mag pas 

actie ondernomen worden als het nieuw te realiseren basisschool de Lier / D`n Hoek afgerond 

is.  

 

6. Stichting Regina Pacis Vredepeel. 
Er is een werkgroep gestart om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het schoolgebouw te 

verbouwen naar 4 sociale huurwoningen. De eerste tekeningen zijn gemaakt en de 

vorderingen gaan gestaag door. De werkgroep heeft ook een stichting opgericht genaamd 

“Regina Pacis Vredepeel”. Vanuit de Provincie Limburg krijgen 3 voormalige schoolgebouw 

een subsidie om het schoolgebouw te verbouwen naar sociale huurwoningen. Specifiek voor 

Vredepeel zijn dit 4 sociale huurwoningen. Ook de gemeente Venray werkt mee aan dit plan. 

Het schoolgebouw en ondergrond wordt door een symbolisch bedrag van één euro 

overgedragen aan de initiatiefnemers. Er staan ook gesprekken gepland met de KNHM 

foundation 

 

7. Reactivering vliegbasis de Peel. 
De rol van de dorpsraad Vredepeel in de reactivering van de  vliegbasis is de inwoners te 

informeren. In het verleden zijn er nieuwsbrieven verstuurd en is de zienswijze gedeeld met 

alle inwoners. De dorpsraad heeft hier geen enkele reactie van ontvangen en gaat dus geen 

verdere actie ondernemen. Het dorp Vredepeel ligt wat dat betreft gunstig t.o.v. de 

landingsbaan. De dorpsraad Merselo heeft het voornemen om een enquête rond te laten gaan 

om het gevoel te krijgen hoe het dorp hierover denkt. Is dit misschien ook iets voor 

Vredepeel? Theo merkt op dat er aan het Brabantse gedeelte al mensen worden benaderd voor 

het opkopen van hun huis of bedrijf. 

 

8. Os Krentje. 
Ook Os Krentje heeft het in 2020 moeilijk gehad om wekelijks nieuws te brengen. De 

werkgroep heeft medio vorig jaar besloten om Os Krentje om de twee weken te maken, zodat 

Os Krentje toch nog enigszins werd gevuld. De activiteiten van verenigingen en stichting 

lagen stil, adverteerders gingen minder plaatsen enz. 

Recent is besloten om Os Krentje weer wekelijks te maken. De meeste verenigingen en 

stichtingen komen weer langzaam op gang. Het abonnement is dit jaar voor het eerst vooraf in 

rekening gebracht. De meeste abonnees hebben een automatische incasso lopen maar er zijn 

natuurlijk ook abonnees die zelf jaarlijks hun abonnementsgeld  overmaken. Er zijn ook 

abonnees geweest die vorig jaar maar de helft hebben betaald omdat ze niet wekelijks Os 

Krentje hebben ontvangen. Mocht hier achteraan gegaan moeten worden is dit bijna een 

dagtaak en het kost meer dan dat het oplevert. De werkgroep heeft volgende week een overleg 
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gepland staan waarin ook dit punt verder wordt besproken. Het is ook voortaan mogelijk Os 

Krentje digitaal te ontvangen. Dit is speciaal voor mensen die buiten Merselo en Vredepeel 

wonen maar toch op de hoogte willen blijven van het nieuws uit Merselo en Vredepeel. 

De kosten zijn gelijk als die van de papieren versie. 

Petro Loonen geeft aan dat er helaas weinig nieuws vanuit Vredepeel in Os Krentje staat, 

alleen de agenda en de wekelijkse kerkdiensten worden gepubliceerd. Het is belangrijk dat er 

ook nieuws vanuit Vredepeel in Os Krentje komt anders gaat de animo voor Os Krentje in 

Vredepeel omlaag. De dorpsraad Vredepeel heeft eind 2019 nog met alle verenigingen en 

stichtingen een overleg gehad waarin dit punt is besproken. De dorpsraad gaat dit nogmaals 

bespreken in de vergadering van juli. 

 

9. Recreatie. (wandelroutes en fietsen). 
Er wordt veel gewandeld en gefietst in de gemeente Venray en helaas doet de gemeente nog 

te weinig om de fietspaden goed te onderhouden. Er zijn maar enkele fietsmogelijkheden in 

de bossen en de hele gemeente Venray heeft wandelroutes. 

Het fietspad langs de Beekweg is veel te smal en wordt slecht onderhouden. John van Dijck 

geeft aan dat ze in Merselo geluk hebben met het nieuwe wandelgebied rondom Merselo. 

Er moet toch veel meer mogelijk zijn in de gemeente. Kijk eens naar de gemeente Sint 

Anthonis en Boxmeer waar diverse fietspaden midden door de bossen zijn gecreëerd.  

Er wordt afgesproken dat Theo Kooter en John van Dijck een keer bij de gemeente Venray 

gaan praten over de fietspaden. Ron Teurlinkx geeft aan dat wethouder Jan Loonen dit in zijn 

portefeuille heeft. Tot slot kan Theo Kooter melden dat er recentelijk in Vredepeel een 

kabouterpad is gerealiseerd. De werkgroep van de Kreaclub heeft hier maanden aan gewerkt 

en  het resultaat mag er zijn. Hij nodigt iedereen uit dit kabouterpad te lopen. De start van  het 

pad is tegenover het dorp waar ook de jaarlijkse Kerstlichtjeswandeling begint. Helaas is er 

weinig publiciteit geweest. Dit heeft te maken dat er nog borden gezet moet worden wat 

aangeeft dat er een wandelroute is. Nog niet zo lang geleden is er bijna een wandelaar 

aangereden door een crosser. 

 

10. Wat verder ter tafel komt. 
Arno Poels geeft aan dat er veel geklaagd wordt over het aanleggen van verschillende energie 

opwekkingsmogelijkheden, denk hierbij aan zonneparken en windmolens. 

Maar ieder huishouden koopt wel een airco. Zolang het niet in hun belang is zullen ze hier 

geen probleem van maken maar op het moment dat dit wel het geval wordt gaat de hele straat 

of buurt in protest. 

Erwin Janssen vraagt of de dorpsraad Merselo ook al iets heeft gedaan aan de nieuwe wet 

WBTR. John van Dijck geeft aan dat er gewacht wordt op de uitleg van VKKL tijdens de 

DRO vergadering van maandag 5 juli as. 

Verder geen mededelingen. 

 

11. Rondvraag. 
Geen. 

Tot slot wil John van Dijck de dorpsraad Vredepeel namens dorpsraad Merselo bedanken 

voor hun gastvrijheid. De volgende vergadering zal zeker in Merselo plaatsvinden en hopelijk 

op een nieuwe locatie en als deze nog niet klaar is op een andere locatie.  

 

11. Sluiting. 
Om 21.50uur sluit Theo Kooter de vergadering en nodigt iedereen nog uit om gezamenlijk het 

nieuwe dorpsplein te bezichtigen. 


