
 Notulen van de vergadering van de Dorpsraad op 

  

04-11-2021 

 

 

 

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

Aanwezig: Theo Kooter, Tiny Classens, Erwin Janssen (komt later) en Rian Marcellis. 

 

Afgemeld: Toon van Hoof, Nick de Mulder, Nico van den Oever en Geert Geujen 

(contactpersoon gemeente Venray) 

  

1a. Bezoek wijkverpleegkundige Shirley van Meijgaarden.. 
Shirley stelt zichzelf voor, ze is wijkverpleegkundige en is er voor iedereen. Je mag haar altijd 

bellen voor alle vragen en problemen. Ze weet niet of ze op alles meteen een antwoord heeft 

maar weet wel veel wegen te bewandelen voor indien nodig de passende hulp of juiste 

antwoorden. De wijkverpleegkundige is er voor jong en oud. Ze is bereid om een keer zich te 

komen voorstellen aan het dorp en haar verhaal te kunnen doen. Mogelijk zou dit bij Zijactief 

ingebracht kunnen worden. Shirley is op de hoogte van de jeu de boules avonden op de 

donderdagen in de zomermaanden. Zij zal te zijner tijd deze ook een keer bezoeken. Shirley al 

er voor zorgen dat er een stukje in Os Krentje komt waarin zij zichzelf nogmaals voorstelt. 

Tot slot bedankt ze de dorpsraad voor hun tijd en wil ze de rest van de vergadering ook graag 

bijwonen, dit is geen probleem.  

 

2. Notulen vergadering 7 oktober jl. 
De notulen van de jaarvergadering heeft Tiny nadat deze was gecorrigeerd niet nogmaals 

ontvangen voor de definitieve controle. Erwin zal deze notulen nog een keer doorsturen. Op 

pag 1 staat dan Vredepeel het kleinste dorpje is van de gemeente Venray, dat is niet het geval 

dat is Smakt. Een opmerking over de gezamenlijke collecte. Contact geld kan niet meer 

gestort worden bij de bank, voor een goed doel kan dit nog wel maar daarvoor moeten ook 

formulieren ingevuld worden en dat is niet zomaar even gebeurt. Dit zal worden doorgegeven 

aan de werkgroep. In Os krentje heeft de werkgroep al bekend gemaakt wat er in totaal is 

opgehaald in Vredepeel. Er wordt nog een splitsing gemaakt zodat alle inwoners kunnen zien 

hoeveel welke organisatie ontvangen heeft. Het geplande gesprek met de directrice van de 

Basisschool De Lier in Merselo heeft vooralsnog niet plaats gevonden. Verder geen op- en of 

aanmerkingen. De notulen worden verder goedgekeurd en de voorzitter bedankt de notulist. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Er zijn maar twee nieuwe ingekomen stukken beide van de gemeente Venray. Uitnodiging 

bijeenkomst wonen, deze zal wel digitaal gaan plaatsvinden gezien de huidige 

coronamaatregelen en ook een uitnodiging ontvangen over inclusieve samenleving. 

 
 

4. Uitgaande stukken.  
Geen uitgaande stukken. 

 

 



5. NL Doet. 
De stichting Regina Pacis gaat mogelijk subsidie aanvragen voor “de sloop van de school”. Er 

wordt dan een beroep gedaan op vrijwilligers waarvoor de stichting een vergoeding ontvangt. 

Met deze subsidie kan materiaal aangeschaft en gehuurd worden. Er kan maar 1 aanvraag per 

postcode gedaan worden. De stichting heeft al contact opgenomen met Marcel Bos en hij gaat 

dit oppakken. 

 

6. Jaarvergadering VKKL zaterdag 27 november as. in Vredepeel. 
Er zijn nog een definitieve uitnodiging verstuurd. Gezien de huidige situatie betreffende 

corona besmettingen en eventueel aangekondigde maatregelen zal deze jaarvergadering niet 

fysiek in Vredepeel worden georganiseerd. Dit zal vermoedelijk digitaal gaan plaatsvinden. 

De geplande workshop met als thema kerkgebouwen zal wel op een ander tijdstip 

plaatsvinden. 

 

7. Schoolgebouw. 
De vergunning is verleend. Aannemers zullen worden aangeschreven voor de offertes. De 

stichting is op zoek naar isolatie misschien wel 2e hands uit een stal. Als de begroting bekend 

is zal er ook spoedig een overleg met de inwoners van Vredepeel zijn. Mocht er een 

bijeenkomst gepland worden is het de bedoeling dat Margo van der Meer hiervoor ook wordt 

uitgenodigd. Mat Classens is de nieuwe penningmeester van de stichting Regina Pacis 

Vredepeel. De inschrijving bij de KvK is gedaan. 

 

8. Woningbouw. 
De bouwvergunning voor de vier woningen zijn inmiddels verleend. De grondmonster zijn 

genomen en de piket paaltjes staan er. 

Er is ook een gesprek geweest met de gemeente Venray over verdere woningbouw. Er was bij 

de gemeente Venray een plan bekend van een ontwikkelaar, deze was goed voorbereid over 

Vredepeel. Welke onderwerpen zijn er aan bod gekomen. Hoe willen wij Vredepeel indelen 

“ruimtelijk” de structuur van ruimte moet in Vredepeel blijven. Rustig uitbereiden heeft de 

voorkeur, niet ineens heel veel bouwblokken vol bouwen. Voorkeur voor een flexibele 

bestemmingsplan, wat in delen ingevuld kan worden. De grondprijs is niet aan bod gekomen 

in het gesprek. Het stuk grond langs het tankstation is nog in beheer van P. Botden, waarom is 

niet helemaal duidelijk. 

 

9. Reactivering Vliegbasis de Peel. 
Geen nieuws te melden. De eerdere gemaakte afspraken over vergadering en bijeenkomsten 

zijn doorgeschoven of gecanceld i.v.m. corona.  
 

10 Sinterklaas.  
Of de Pietenbrunch door kan gaan is nog onzeker omdat de laatste tijd de corona 

besmettingen oplopen en er binnenkort nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Mocht de 

Pietenbrunch dit jaar wederom niet doorgaan zullen de kinderen van Vredepeel zeker niet 

worden vergeten. De werkgroep gaat kijken hoe zij dit gaan organiseren. 

 

 

11 Nieuws uit de dorpsradenoverleg. 
Vanuit Cultura Venray is een initiatief geopperd om jaarlijks een “op Safari in Venray” te 

organiseren. Door dit initiatief kunnen de inwoners op bezoek bij de dorpen en het jaar daarop 

kunnen de dorpen op bezoek in het centrum van Venray. De dorpen worden gevraagd hun 



eigen dorp te presenteren, een inkijkje te geven in alle dorpen. De DRO leden waren 

wisselend gestemd. Dit zou in de afzonderlijke dorpsraden besproken worden. Wordt 

vervolgd. De kermissen zijn geëvalueerd. Over het algemeen positief gestemd maar er is 

natuurlijk altijd ruimte voor verbeteringen. De werkgroep kermis zal dit met de nieuwe 

contactpersoon kermissen en Sterevents bespreken. Het huidige contract loopt tot 2023, er 

zullen dus voorlopig nog geen veranderingen komen. Tot slot nog een moment gepland “met 

de benen op tafel” dit zonder pers. Bij dit punt kunnen alle DRO leden hun kwesties op tafel 

leggen zonder te moeten nadenken wat er precies gezegd wordt. Voordat je het weet staat dit 

in de krant. De overgrote deel van de DRO leden vond dit een goed initiatief. Het dagelijks 

bestuur gaat kijken of zij dit per kwartaal kunnen organiseren op het einde van de 

vergadering. Er staat op 17 november as een avond gepland over het klimaat. Waarschijnlijk 

zal deze ook niet doorgaan i.v.m. aangescherpte corona maatregelen. 

 

Mededelingen van de voorzitter. 
De werkgroep Kreaclub Vredepeel heeft een gat in de begroting. Er komt dit jaar minder 

subsidie binnen en de verplichte matrix borden worden niet meer vergoed door de gemeente 

Venray. De borden kosten z`n Euro 900,-. Vanuit de dorpsraad wordt besloten Euro 500,- te 

financieren en er kan eventueel ook bij de stichting gemeenschapshuis De Loef voor een 

bijdrage gevraagd worden. Het idee is om de starttijd te verlengen, het nadeel hiervan is dat 

de vrijwilligers nog langer in het bos moeten blijven. Het zou mooi zijn als daar tentjes voor 

aangeschaft kunnen worden, die dan in de toekomst door alle verenigingen of stichtingen 

gebruikt kunnen worden. Misschien is het een idee om dit uit de opbrengst van het Spektakel 

bij van Bakel te bekostigen. Theo neemt dit mee naar de werkgroep.  

Tot slot heeft Theo Kooter de vliegbasis kort van het Spektakel bij van Bakel benaderd voor 

hulp. Echter op korte termijn en omdat dit in het weekend viel waren er geen vrijwilligers die 

konden komen helpen. Afspraak is nu om de vliegbasis in het vervolg mee te nemen in de 

mailwisseling van activiteiten in het dorp. 

 

12. Rondvraag. 
Geen vragen alleen een mededeling dat er een nieuwe chauffeur is gevonden vanuit Vredepeel 

voor de wensbus. Mat Classens heeft zich aangemeld. Even navraag doen bij Toon van Hoof 

zie nu verantwoordelijk is voor de onderhoud aan de achterzijde de Loef. Er zal in december 

een nieuwsbrief komen en er zal in december ook een bezoek gebracht worden aan de zieken 

en oudste inwoner van Vredepeel. 

 

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

vergadering is op donderdag 2 december as. 

 


