
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

07-10-2021 

 

 

 

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

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

Nico van den Oever en Rian Marcellis.. Henk Baltussen, journalist van Peel en Maas. 

 

Afgemeld: Geert Geujen (contactpersoon gemeente Venray) 

  

2. Notulen vergadering 8 juli jl. 
Geen op en of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de voorzitter bedankt de 

notulist. 

 

3. Notulen jaarvergadering 23 september jl. 
De notulen zal door Tiny Classens worden gecontroleerd op spelfouten, daarna is deze 

goedgekeurd. Ook voor deze notulen bedankt de voorzitter de notulist. 
 

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

Deelname appeltjes van Oranje, opgave Kern met Pit 2022 en versterken van de omgeving. 

Van PCM projects een factuur ontvangen betreffende hosting enz. Factuur is al betaald door 

de penningmeester. Van de KNHM ook een opgave formulier ontvangen betreffende Kern 

met Pit 2022 en een maandelijks tijdschrift werkplaats. Van de VKKL een uitnodiging 

ontvangen voor Oppe Koffie. Tot slot van het DRO een uitnodiging ontvangen voor hun 40 

jarig jubileum waarbij alle dorpsraadsleden met partner voor zijn uitgenodigd. Alleen Nick de 

Mulder is verhinderd. De rest gaat. De secretaris zal de feestcommissie dit laten weten. 

De VKKL heeft een vooraankondiging gedaan. Op 27 november as. wordt hun 

jaarvergadering gehouden in Vredepeel. Hierna volgt een workshop met als thema 

herbestemming van Kerkgebouwen. Toon van Hoof zal namens Vredepeel hier iets vertellen 

over de totstandkoming van dit project. De bezoekers van die dag willen we op een flyer iets 

meer info geven over Vredepeel.   
 

5. Uitgaande stukken.  
Nieuwsbrief voor Os Krentje onderwerpen; snelheidsdisplay, vliegbeweging de Peel, 

Kabouterpad, woonbehoefte onderzoek gem. Venray, schoolgebouw Stichting Regina Pacis 

en Spektakel bij van Bakel. Deze nieuwsbrief zal ook per email verstuurt gaan worden aan 

alle beschikbare email adressen van de inwoners van Vredepeel. 
 

5a. Bezoek burgemeester donderdag 9 september jl. 
De burgemeester heeft op donderdag 9 september een bezoek gebracht aan de dorpsraad 

Vredepeel en aan enkele bestuursleden van de stichtingen en verenigingen in Vredepeel. De 

burgemeester was onder de indruk van het actieve verenigingsleven in het kleinste dorpje van 

de gemeente Venray. Hij had een zeer positieve indruk gekregen van Vredepeel en was zeer 

 



onder de indruk van de Loef. Wat was deze mooi verbouwd tot een woonkamer voor de 

inwoners van Vredepeel. De burgemeester was oprecht geïnteresseerd in wat er allemaal in 

Vredepeel gebeurt. Het was een positieve avond. Het college van B&W heeft vorige week het 

kabouterpad in Vredepeel gelopen. Vanuit de dorpsraad heeft Toon van Hoof ook 

meegelopen. Deze wandeling was georganiseerd door de Kreaclub en de gemeente Venray. 

 

6. Versterken van de omgeving Vredepeel. 
Een aantal weken geleden hebben alle secretarissen van de dorpsraden een inventarisatielijst 

ontvangen. Martine Bruinink en Floor van der Giessen hebben i.v.m. het “kader sociaal 

domein” een eerste inventarisatie gedaan voor de dorpen met de vraag welke behoeften er 

aanwezig zijn in de dorpen. Aan de dorpen de vraag om deze lijst door te nemen en waar 

nodig aanpassingen of verandering aan te brengen. Alle dorpsraadsleden hebben vooraf deze 

lijst bekeken en in grote lijnen staat er alles op. Toch wil de dorpsraad nog enkele punten 

toevoegen: buurtapp, buurt contacten op eigen kracht in het leefdomein wonen/veiligheid en 

algemene dagelijks leven. Bij maatschappelijke participatie sociale netwerken missen wij nog 

de CV de Klutetrappers en Stichting Vredefeesten. Bij lichamelijke gezondheid en geestelijke 

gezondheid zou ook de wekelijkse jeu de boules avonden genoemd kunnen worden. 

De secretaris zal aan Martine doorgeven wat er nog op zou kunnen. 

 

7. Jaarplanning 2022. 
De secretaris heeft de jaarplanning van 2022 gemaakt en doorgestuurd aan de 

dorpsraadsleden. De jaarplanning wordt goedgekeurd. 

 

8. Schoolgebouw. 
Het wachten is op de bouwvergunning. Als er aan de tekening geen wijzigingen meer hoeven 

plaats te vinden kan deze naar enkele aannemers, zodat we een goede indicatie krijgen van de 

bouwkosten en we daarna het financieringsplaatje op kunnen zetten zodat we reëel zicht 

krijgen op de exploitatie. Als dit alles binnenkort duidelijk is komt er een informatieavond 

voor de inwoners van Vredepeel, waarin iedereen door de Stichting bijgepraat wordt over dit, 

voor de leefbaarheid van Vredepeel, toch wel mooi project. Het bestuur van de Parochie gaat 

mogelijk 1 appartement kopen. Het bisdom staat hier positief tegenover. Men wil namelijk 

investeren in vastgoed. 

 

9. Woningbouw. 
Er is door de gemeente Venray uitstel aangevraagd voor het verlenen van de vergunning voor 

het bouwen van de 4 woningen achter het tankstation. Er zijn in Vredepeel nog 3 bouwkavels 

beschikbaar. De dorpsraad wil graag in gesprek met de gemeente Venray over het bouwen 

van meerdere woningen. Hiervoor zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De 

dorpsraad is van mening dat uitbreiding goed zal zijn voor Vredepeel maar ook dat dit  

gefaseerd moet gebeuren. Theo Kooter zal een afspraak maken met de gemeente Venray. Als 

de afspraak is gemaakt even bekijken wie er allemaal meegaan naar de gemeente Venray. 

 

10 Reactivering Vliegbasis de Peel.  
Geen nieuws te melden. 

 

11 Sinterklaas. 
De dorpsraad wil dit jaar weer een Pietenbrunch organiseren net als voorgaande jaren. De 

Pietenbrunch is bedoelt voor alle inwoners van Vredepeel en zeker niet alleen voor de 

kinderen. De werkgroep zal binnenkort weer bij elkaar komen en het verder organiseren. De 



eigen bijdrage voor de inwoners blijft gelijk. Er mag ook weer een cadeautje gekocht worden 

voor alle aangemelde kinderen. De datum zal zo snel mogelijk bekend worden en zal dan in 

de agenda van Vredepeel komen. 

 

12. Nieuws uit de dorpsradenoverleg. 
De opkomst was laag. De agenda van deze maand was ook niet optimaal. Zeker door de 

afzegging van Cultura Venray bleef er weinig over van de agenda. Helaas kwam deze 

afmelding laat binnen zodat het dagelijks bestuur van het DRO geen tijd had om alle DRO 

leden vroegtijdig te waarschuwen om de vergadering te cancelen. Het wordt door het DRO en 

ook voor de dorpsraden steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden. De DRO wil hier 

binnenkort verder over discussiëren hoe nu verder.  

 

Mededelingen van de voorzitter. 
In week 42 de herfstvakantieweek, heeft John van Dijck en Theo Kooter beide voorzitters van 

de dorpsraden Merselo en Vredepeel een gesprek met de nieuwe directrice van de basisschool 

De Lier in Merselo. 

 

Vanuit de Wensbus organisatie heeft Theo Kooter de vraag gekregen of hij wil lobbyen in 

Vredepeel bij mensen om als invalchauffeur deel te nemen. Theo gaat individueel enkele 

inwoners benaderen.  

 

De gezamenlijke collecte is weer afgerond. De collecte heeft Euro 1248,- opgebracht.. Er 

wordt een vraag gesteld waarom de Hersenstichting hier niet bij staat. Dit zal worden 

nagevraagd bij Marco Botden. 

 

13 Rondvraag. 
Wat gaat er in de toekomst gebeuren met de skate baan. Er wordt nagedacht waar de skate 

baan in de toekomst het beste kan komen staan. 

Toon zal het bord bij de Mini Loef opknappen en vernieuwen. Het rioolprobleem aan de 

Middenpeelweg blijven we volgen. Het afwerken van de Vredeweg zal worden opgepakt. 

Is er misschien een alternatief te bedenken voor de jeu de boules avond, nu zitten de ouderen 

ook maar thuis dit zou de leefbaarheid ten goede komen. Toon van Hoof gaat dit gezamenlijk 

met andere inwoners oppakken. Misschien een kaart of spelavond organiseren met koffie/thee 

gesponsord door de dorpsraad vanuit de leefbaarheidsbudget. Een extra kienavond 

organiseren is misschien ook een optie met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de 

dorpsraad. Nick zal dit met de jeugdsoos overleggen. 

Het extra zand ligt ondertussen in de zandbak. Nico en de andere vrijwilligers bedankt. 

Vanuit de Heidemij is wordt er cursus aangeboden misschien een idee voor het dagelijks 

bestuur van de Stichting Regina Pacis. Toon meldt dat hij in een klankbordgroep buitengebied 

zit met meerdere inwoners. Toon volgt dit goed om te voorkomen dat wij als dorp niet “op 

slot” dreigen te gaan door nieuwe verandering in de regelgeving.  

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de Loef. Toon neemt aan dat dit het 

bestuur van de Loef moet regelen. Is er ook al iets meer bekend over de afsluitpaaltje van het 

plein. De fietsenrekken zijn geen gezicht. Wordt nog nagevraagd bij Hay. Er zijn ook al 

ideeënom een tweede bloemperk te maken. De gemeente zal ons zeker willen helpen met de 

aanplanting. 

 

Sluiting 22:00. 
Theo Kooter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun of haar inbreng. De volgende 

vergadering is op donderdag 4 november as. 


