
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

08-07-2021 

 

 

 

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

Theo feliciteert Oma Tiny met haar nieuwe kleinkind en Erwin wordt gefeliciteerd met 

Romy`s behaald HBO opleiding. 
 

Aanwezig: Theo Kooter, Toon van Hoof, Tiny Classens, Erwin Janssen, Nick de Mulder, en 

Nico van den Oever. 

 

Afgemeld: Rian Marcellis. 

 

Aanwezig vanuit de gemeente: Geert Geujen. 

  

2. Notulen vergadering 8 april jl. 
Nog een vraag met betrekking tot de ondergrondse containers die vermoedelijk gaan 

verdwijnen. Geert heeft bij de gemeente geïnformeerd en deze ondergrondse containers zullen 

gaan verdwijnen, alleen de glasbak blijft bestaan. Het plastic, karton en blik zullen in de 

toekomst deur aan deur worden opgehaald. De inwoners krijgen hiervoor t.z.t. zakken. Verder 

geen op en of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de voorzitter bedankt de 

notulist. 

 

3. Notulen gezamenlijke vergadering 10 juni jl. 
Geen op en of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de voorzitter bedankt de 

notulist. De notulen zijn ook verstuurd aan de secretaris van de dorpsraad Merselo om deze te 

verspreiden. Het was een fijne en constructieve vergadering die wat ons betreft jaarlijks moet 

worden gehouden. De vergadering van 2022 is in Merselo. 

 

4. Ingekomen stukken. 
Er zijn diverse ingekomen stukken binnengekomen voornamelijk van de gemeente Venray. 

Uitnodiging m.b.t. omgevingsvisie, nieuwsbrief windpark, vaststelling subsidie 2020, foto`s 

voor bij omgevingsvisie dorpen, verlening periodieke subsidie 2022 – 2025 en inzet corona 

middelen. Van PCM projects een factuur ontvangen betreffende domeinnaam en website deze 

zal de penningmeester betalen. GlaswebVenray heeft informatieboekje gemaakt voor nieuwe 

inwoners voor glasvezelaansluiting, deze informatieboekjes neemt Tiny mee naar huis. Tot 

slot nog een uitnodiging ontvangen voor in informatieavond circulaire economie.  

 

5. Uitgaande stukken.  
Geen uitgaande stukken deze maand. 

 

6. Bezoek burgemeester donderdag 9 september as. 
De burgemeester Luc Winants zal een bezoek brengen aan Vredepeel. Vanuit de gemeente 

komt Annie Timmermans en nog iemand mee. Theo stelt voor de burgemeester eerst kennis te 

laten maken met de dorpsraad, daarna rondgang De Loef, de Kerk en de Kern van Vredepeel 

 



waarna er misschien nog ruimte is om enkele actuele punten van de dorpsraad te bespreken. 

Aansluitend de voorzitters van alle stichting en of verenigingen uit  nodigen zodat zij in het 

kort iets over de stichting of vereniging kunnen vertellen.  De burgemeester komt van 19.00 

uur t/m 21.00 uur. Theo gaat een agenda maken met een tijdspad zodat we ons daar aan 

kunnen houden. Geert Geujen geeft wel aan dat dit het ideale moment is mochten wij als 

dorpsraad iets specifieks te bespreken hebben denk aan het crossen in de bossen en betere 

fietspaden. Theo zal aan Angelique vragen vlaai te regelen.  

 

7. Inrichting Kern. 
De inrichting is klaar alleen er moet nog het een en ander financieel afgehandeld  worden 

betreffende aanleg van de bestrating voor het gemeenschapshuis en Kerk. Tiny Classens geeft 

aan dat er  vanuit de dorpsraad  € 1.700,- is betaald en dat er nog € 14.000,- op de rekening 

staat waaronder nog € 3000,- van de leefbaarheidsbijdrage Rabobank. Na enig overleg wordt 

besloten om een bijdrage van € 5.000,- te doen voor de aanleg van de inrichting van de kern. 

Toon van Hoof zal bij deze vergadering aanwezig zijn waar de kosten verdeeld gaan worden, 

mocht blijken dat deze kosten hoger uitkomen dan € 6.000,- zullen we dit in ons eerste 

overleg nogmaals bespreken. 

 

8. Schoolgebouw. 
Theo meldt dat de bouwtekeningen zijn ingediend voor aanvraag van de vergunning. Naar 

aanleiding van deze aanvraag zijn er door de gemeente nog vragen gesteld omdat de aanvraag 

nog niet helemaal compleet zou zijn. Toon van de Ligt gaat dit verder oppakken. 

Waarschijnlijk wil de stichting Regina Pacis Vredepeel een informatieavond houden op 

vrijdag 10 september as. Deze avond worden de inwoners bijgepraat en zullen er enkele 

sprekers uitgenodigd worden. Qua financiën is het mogelijk Arcadis in te schakelen. Dit moet 

nog nader onderzocht worden. 

Alle woningen worden gelijk wat indeling betreft. Alles aan dezelfde kant (wc, keuken enz.) 

dus geen spiegelbeeld hierdoor zouden de kosten aanzienlijk hoger liggen. De gemeente 

Venray heeft het 1e subsidiebedrag van € 70.000,- overgemaakt. Mochten er vanuit de 

inwoners vragen gesteld gaan worden graag doorverwijzen naar de bestuursleden van de 

Stichting Regina Pacis Vredepeel. Erwin Janssen heeft ook een opzet ontvangen betreffende 

certificaten aankoop Kerk Vierlingsbeek. Hij zal deze doorsturen aan de stichtingsbestuur. 

 

9. Woningbouw. 
Alle woningen zijn onder voorbehoud verkocht alleen er is nog niet getekend, dit komt omdat 

de oorspronkelijke aannemer Teunissen zich heeft teruggetrokken. Ze zijn op zoek gegaan 

naar een nieuwe aannemer. Deze is ondertussen gevonden aannemersbedrijf van Heur 

Baexem 

 

10 Reactivering Vliegbasis de Peel.  
Het is rustig omtrent reactivering Vliegbasis de Peel. Wel ontvangt de dorpsraad 

nieuwsbrieven betreffende oefeningen rondom vliegbasis de Peel. 

 

11 Activiteitenverslag 2020. 
Deze moet nog worden gemaakt.  

 

12. Gezamenlijke jaarvergadering 2021. 



Na overleg met kerk en gemeenschapshuis is er gekozen voor donderdag 23 september as. De 

secretaris zal de agenda samenstellen en deze rondsturen zodat kerk en gemeenschapshuis 

eventueel nieuwe punten kunnen inbrengen. 

 

13 Nieuws uit de dorpsradenoverleg. 
Er is door de VKKL een presentatie gegeven betreffende de nieuwe WBTR regeling die per 1 

juli jl. is ingegaan. Er zal op twee dingen gelet moeten worden. Wat je doet notuleren en het 

vier ogen principe. Er moet een stappenplan doorlopen worden, een huishoudelijk reglement 

opgezet worden, statuten eventueel herzien worden. Dit alles moet binnen 5 jaar zijn.  
 

14 Rondvraag. 
Er is wederom een brief ontvangen over een opschoondag op 17 juli. De dorpsraad heeft al 

eerder meegedaan. De secretaris gaat contact opnemen, word geregeld. 

Piet Botden heeft te kennen gegeven te stoppen met het onderhouden van het monumentje. 

Als bedankje willen wij namens de dorpsraad hem een VVV bon aanbieden t.w.v. € 50,-.  

Tiny zal de VVV bon regelen waarna Theo deze zal aangeven. Ondertussen heeft Vincent van 

de Heuvel aangegeven deze taak wel over te willen nemen maar wil wel persoonlijk gevraagd 

worden. Ook dit pakt Theo op. 

Het overgelopen riool in het bos naast de ingang van de vliegbasis veroorzaakt een enorm 

stank overlast. Theo heeft de gemeente gesproken en gevraagd dit gelijk op te lossen. De 

gemeente is gelijk is actie gekomen om dit op te lossen maar helaas is er nog steeds veel 

overlast van stank. Theo zal morgen wederom de gemeente bellen. Het meetstation van het 

RIVM op de Vredeweg bij de proefboerderij piekt hierdoor steeds op de concentratie 

ammoniak in de lucht. Straks krijgen “de boeren” weer de schuld van de hoge 

ammoniakconcentratie. De dorpsraad barbecue zal in het najaar wederom gehouden worden. 

Theo stelt voor om op vrijdag 23 juli as. de nieuwe inwoners te verwelkomen in De Loef. 

Normaal gesproken gaat er een afvaardiging van de dorpsraad bij de nieuwe inwoners op 

bezoek, maar door corona zijn deze bezoeken niet meer gepland. Een nieuw idee is geboren 

om alle nieuwe inwoners van de laatste twee jaar uit te nodigen in de Loef. Het zou gaan om 

de volgende personen; Bram en Lize, Linda en Ruben, Overbuurvrouw van Theo, Hans en 

Julia van Grinsven, Yvonne en Jos Timmermans, Axel en Janneke, Jan en Marieke van 

Rossum en de nieuwe bewoners van de Pastorie. Tiny zorgt voor de boekje “50 jaar 

Vredepeel”, verder maakt Theo Kooter een opzet voor deze avond. 

Toon van Hoof meldt dat Angelique Botden is benaderd vanuit de school in de Rips om 

aandacht te geven aan de school. De dorpsraad is van mening dat de school dit zelf moet 

doen. 

Nick vraagt zich af of de Vredefeesten nog wel dit jaar doorgaan. Het is bijzonder stil en de 

stichting Vredefeesten weet nog niet of ze dit jaar wel iets doen. Theo Kooter geeft aan dat hij  

gaat informeren en daarna dit gaat bespreken. 

 

Sluiting 22:30. 
Theo Kooter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun of haar inbreng. De volgende 

vergadering komt de burgemeester op bezoek. De eerste reguliere dorpsraadvergadering 

wordt gehouden op 7 oktober as. 


