
Notulen Dorpsraad Leunen – Cafe 1878 – 17-12-2018 

  

Aanwezig 

Aanwezig Dorpsraad Leunen: Annemarie van Kruijssen, Sjaak Rongen, Annie Janssen, Misja Nabben, 

Ger Litjens, Gerrit Reintjes, Sander Hellegers, Inge Loonen, Marloes Zandbergen, Twan Hanssen, 

Guido Voncken. Afwezig: Gerrie Pijpers en Yvet arts (gemeente Venray). 

Aanwezig namens de Gemeente Venray: Floor van der Giessen. Publieke tribune: Henk Baltussen 

(Peel en Maas), Jeroen vd Leur, Joop Litjens, Paul Litjens, Henk Willemsen (Hallo Venray) 

1. Opening 

Annemarie opent en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen 

Op de afmelding van Yvet Arts en Gerrie Pijpers na verder geen mededelingen. 

3. Vaststellen van de agenda 

Er worden geen punten toegevoegd. 

4. Vastelling van de notulen van 19-11-2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 19-11-2018. Deze wordt als akkoord gezien. 

5. Bespreken Actielijst 

Zie Actielijst en aanpassingen Gerrit. 

 

6. Bespreken uitgaande en binnengekomen stukken / E-mail 

Zie bijlage vergaderstukken 

19-11 (afvalbeleid) – was een interessesante bijeenkomst. Hanteren wij in Venray het juiste beleid? 

Afval beleid in Horst is anders, minder afval aan de weg per huishouden. 

5-12 (Dit is Venray – Piet Smits) – wordt opgevolgd door Annemarie. 

8-12 (Straatnamen Leunen Zuid – Sander Hellegers) – Veldweg en Venkelweg ligt nu bij de gemeente 

voor screening. Zonneveld staat reserve. 

12-12 (toekomst kerk Leunen) – Afspraak plannen met de parochie. Leunen is een stamkerk (Leunen, 

Veulen, Heide), deze zal dus niet verdwijnen. Parochie staat open voor gesprek om na denken over 

de toekomst van de kerk in Leunen. 

7. Arbeidsmigranten in de melkfabriek? 

Wat is de status en wat moeten wij hier als dorpsraad mee? 

Jeroen vd Leur geeft update van wat hij weet wat er momenteel speelt. 

Op dit moment is er een vastgesteld beleid. Het oude beleid wordt ingetrokken en er komt een 

nieuw (versoepeld) beleid. Totdat het nieuwe beleid is vastgesteld vraagt het college om een 

tijdelijk(versoepeld)  beleid met een viertal spelregels. Deze versoepeling zorgt voor de nodige onrust 

in Leunen omdat het gevoel heerst dat de melkfabriek weer in beeld komt voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Zou dit de reden kunnen zijn waarom de procedure is ingetrokken?  

Jeroen vd Leur heeft de wethouder gevraagd om welke beoogde (herziende) plekken het gaat. De 

wethouder heeft hier geen uitspraken over gedaan. 



20-11 is er een raadsvergadering waar dit tijdelijke beleid wordt behandeld.  We wachten af wat hier 

wordt besproken en wat dat betekent voor de melkfabriek. 

 

8. Via Venray 

Naar aanleiding van een stuk in de Hallo “Provinciegeld voor ViaVenray op losse schroeven” is de 

vraag wat dit betekent voor de plannen Albionstraat/viaduct.  

Riny van Deursen heeft aangegeven dat de uitvoering tot aan de Intratuin veilig is gesteld. 

 

9. 75 jaar bevrijding Leunen 

Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding in Venray en omstreken. Leunen 19/10. Ergens in oktober 

zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. 

Marloes, Twan Annemarie en Ger willen zich hier namens de dorpsraad voor in gaan zetten. Marloes 

pakt dit op. 

10. Herinrichting dorpskern Leunen 

Sjaak geeft aan dat er een aannemer is (Horster Wegenbouw Combinatie). Begin 2019 zullen er een 

tweetal informatieavonden georganiseerd gaan worden. De eerste zal zijn voor de omwonende, de 

school, bso, peuterspeelzaal etc. De tweede zal een algehele informatieavond worden. 

11. Bespreken status en acties van (DOP)-werkgroepen 

Zie aanvulling Gerrit. 

12. Rondvraag 

1. Dorpsslogan Leunen in de LVH gezien? “Die nou mee, kom van de Baank”. Is deze slogan 

bekend? 

2. Leefbaarheidsfonds – deze komt op de volgende vergadering. Zie aanvulling Gerrit. 

------------------------------------------------------Einde vergadering----------------------------------------------------- 

 


