
Notulen van de jaarvergadering van de Dorpsraad 

Vredepeel op 

  

23 september 2021. 

 

 
De voorzitter Theo Kooter opent om 21.30uur de jaarvergadering en 

heet iedereen ca. 56 dorpsgenoten welkom. Erwin Janssen de secretaris van de dorpsraad 

heeft zich afgemeld. De overige bestuursleden van de dorpsraad zijn aanwezig. In het 

bijzonder de nieuwe inwoners, nu woonachtig in de pastorie. Fijn dat er weer samen in het 

gemeenschapshuis bijeengekomen kan worden gezien alle corona maatregelen van het 

afgelopen 1,5 jaar. 

 

Verslag jaarvergadering 2020. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de notulist bedankt. 

 

Activiteitenverslag 2020. 

Er zijn vanuit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen. 

 

Financieel verslag 2020. 

Het financieel verslag wordt digitaal gepresenteerd. Het financieel verslag wordt door de 

penningmeester Tiny Classens besproken. Door corona zijn er natuurlijk in 2020 minder 

kosten gemaakt dan de voorgaande jaren.  

Op 1 januari 2020 en 31 december 2020 bedroeg het saldo van de betaalrekening 

respectievelijk € 221,59 en € 236,19. 

En op 1 januari 2020 en 31 december 2020 bedroeg het saldo van de spaarrekening 

respectievelijk € 13.782,83 en € 28.784,78.  

Het eigen vermogen van de dorps-/wijkraad bedroeg op 31 december 2019 € 29.020,97. 

Dit eigen vermogen ligt boven de drempel van tweemaal de gemeentelijke jaarsubsidie 

(organisatie- + leefbaarheidssubsidie). Ons vermogen lag in 2015 al boven de drempel en wij 

hebben toen schriftelijke toestemming gevraagd en gekregen van het College van B&W om 

ons vermogen in te zetten voor de volgende projecten: 

Project nr. 1 Reserve Leefbaarheidsbijdrage Rabobank Merselo saldeert nog € 3.000, - (voor 

verfraaiing van het dorpsplein). Dit project zal in gang gezet worden in 2021.In overleg met 

Mevr. A. Timmermans was dit geen probleem. 

Daarnaast heeft de dorpsraad nog het bankbeheer van een werkgroep “Kreaclub” € 586,51, 

beheer Historie Vredepeel € 2.080,47 en het beheer van de stchting “Regina Pacis 

Vredepeel”€ 13.918,80.Het eigen vermogen van de dorpsraad is per 31 december 2020; 

Rekening courant € 236,19 en spaarrekening € 9.199,-. Totaal € 9.435,19. 

In 2021 zullen er nog enkele facturen moeten worden betaald betreffende het lopende project 

“Inrichting Kern”. 

Josien Claessens en Hans Herpers hebben de kascontrole van 2020 uitgevoerd. Josien deelt 

mede dat er geen opmerkingen zijn. Het zag er netjes en verzorgd uit. Tiny Classens bedankt 

Josien Claessens en Hans Herpers. De dorpsraad zal nog iemand benaderen om de kascontrole 

van 2021 met Hans Herpers te willen doen. Er zijn geen verdere vragen over het financieel 

verslag. De aanwezige keuren het finanicieel verslag goed onder applaus voor de 

penningmeester. Theo Kooter bedankt Tiny Classens. 

 

 

 



Stichting Regina Pacis Vredepeel door voorzitter Alex Vreugdenhil. 
Er is een stichting opgericht om het realiseren van huurwoningen in het voormalig 

schoolgebouw van Vredepeel mogelijk te maken. De stichting bestaat uit voorzitter Alex 

Vreugdenhil, secretaris Piet van der Zanden en notulist Erwin Janssen. De bestuursleden zijn; 

Bas van de Zanden, Angelique Botden, Martin Arts, Astrid van Vijfeijken, Theo Kooter en 

Toon van Hoof. De penningmeester Tiny Classens heeft geen zitting in het bestuur. 

Het schoolgebouw is voor € 1,- gekocht van de gemeente. De indeling is rond en er kunnen 

binnenkort aannemers en/of ZZP-ers inschrijven voor dit project. Het Kerkbestuur wil 1 

appartement kopen. Subsidie van de gemeente om het voortraject te financieren bedroeg 

€.14000,- en van de Provincie Limburg is al een 1ste deel ontvangen € 175.000,-. 

Er is nog geen definitieve datum wanneer de bouw gaat starten, het doel is eind 2022. 

Het worden levensloopwoningen, geen drempels. Woningen voor Jong en Oud.  

Het wordt een gezamenlijk doel om het te realiseren.  Er komt binnenkort een vergadering 

voor de verdere info en hoe de financiering rond te krijgen.  

Gemeente is zeer meegaand en staat er positief tegenover.  

Mooi project voor Vredepeel!  

Complimenten vanuit de dorpsraad voor de  inzet en resultaten tot nu toe.  

 

Verkiezingen. 

Theo Kooter geeft aan dat dit jaar alleen Nico van den Oever aftredend is en hij heeft zich 

weer herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld waardoor Nico 

automatisch nog 4 jaar zitting neemt in de dorpsraad. Het is fijn dat Nico zich in blijft zetten 

in het bestuur. Nico bedankt.  

 

Mededelingen. 

• Woningbouw; de bouw van de nieuwbouw woningen zijn wederom met 6 weken 

uitgesteld 

• Gezamenlijke collecte gaan door, vandaag zijn de enveloppen rond gebracht. 

• Aanmelden voor de Rabobank Clubkas actie voor verenigingen kan nog tot 27 

september as. 

• Gemeente is bezig met een werkgroep Klankbordgroep landelijk gebied.  4 oktober is 

hier een info avond over. Dit gaat over de omgevingsvisie. Om op de hoogte te zijn en 

(mogelijk) tijdig inspraak te hebben is  het belangrijk om je stem te laten horen. Wil je 

jouw stem laten horen dan mag dit medegedeeld worden aan Toon, en kunnen we als 

Vredepeel samen naar de bijeenkomst gaan. Zodat niet alles voor ons gebied bepaald 

wordt door mensen van buitenaf, en vooral om ambities voor de inwoners van 

Vredepeel te behouden. Er wordt een mail over rond gestuurd. 

• Reactivering Vliegbasis Vredepeel: Bijeenkomsten zijn voor nu uitgesteld.  Zou 

mogelijk nog 6 of 7 jaar kunnen duren mocht het door gaan. Vanuit de inwoners van 

Vredepeel  worden er geen vragen of opmerkingen gegeven over dit onderwerp.  

• Burgemeester is op bezoek geweest in Vredepeel.  De burgemeester was oprecht 

geïnteresseerd en enthousiast over de leefbaarheid en hoe alles gerealiseerd wordt in 

Vredepeel.  

• Geert Geujen is onze nieuwe gebiedscoördinator, contact persoon tussen gemeente en 

Vredepeel. Zodat er “korte lijnen” tussen gemeente en dorp zijn. Uit ervaring werkt dit 

zeer positief.  
 

 

 



Rondvraag. 
Er zijn gezamenlijke opmerkingen vanuit de zaal die de dorpsraad  mee neemt naar de 

gemeente; 

• Wanneer werken ze de Vredeweg af?  

• Slechte snoei werkzaamheden langs de Twistweg die het zicht doen 

verminderen bij gevaarlijke kruising.  

• De sloten van de binnenwegen worden niet of nauwelijks bijgehouden 

(uitgemaaid). Het staat vol met Riet.  

• Veel gaten in de binnenweg  Ripseweg.  ( dit zelf melden als je iemand van de 

provincie treft)  

• Er rijdt volgens inwoner van de kern veel  onbestemd vrachtverkeer op de 

Twistweg.  

Advies  vanuit de dorpsraad is dat je als inwoner altijd zelf contact op kan nemen 

met de gemeente / Politie als er zaken zijn waar je tegen aan loopt, zoals mogelijk 

bovenstaande 5 punten.   

Punten worden de eerst volgende dorpsraadoverleg meegenomen.  

 

Als alles klaar is, en het schoolgebouw verbouwd wordt, gaat er bekeken worden waar 

de skate-baan  evt. kan komen staan. Het advies is vanuit de zaal om een plek te 

zoeken dicht bij de speeltuin, zodat hij in het zicht staat en niet vergeten wordt.  

 

De notulen worden weer online inzichtelijk op de site.  

 

De nieuwbouw woningen beginnen bij huisnummer 8, de vraag waar nu niemand 

antwoord op weet is waar zijn de nr. 1 t/m7.  

 

Bij binnenkomst dorp staat een info bordje nabij de  “mini Loef” dit is slecht te lezen.  

Goed opgemerkt het was vergeten. Gaan hier snel achteraan dat het verbeterd gaat 

worden.  

 

Er wordt vanuit de Kreaclub hulp gevraagd voor het plaatsen van nieuwe palen langs 

het kabouterpad op 24-09-2021. Er melden zich 2 vrijwilligers die komen helpen.  

 

Overlast riool bij vliegbasis.  

Dit is een groot probleem, de rioolafvoer lijkt de capaciteit van de vliegbasis niet af te 

kunnen.  Er zijn al langere tijd overstromingen in het bos.  Er hebben zich al 

verschillende vernieuwingen en werkzaamheden plaatsgevonden met helaas geen 

gewenst resultaat.  

Dit wordt door de dorpsraad zeer serieus genomen en op de voet gevolgd!   

 

Sluiting( 22.15 u.) 
Theo Kooter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in deze vergadering en bedankt 

iedereen voor de inzet het afgelopen jaar.  
 

Actie’s voor dorpsraad: 

gemeente melden “ gezamenlijke meldingen snoeien/wegen enz 

Mini loef bord  vervangen/opknappen. 

Rioolprobleem volgen 

Langere termijn: of en waar de skate-baan kan staan.  


