Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank – 21-01-2019
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: Guido Voncken.
Aanwezig namens de Gemeente Venray: Yvet Arts. Publieke tribune: Willem Menting (Peel en Maas),
Jeroen vd Leur, Willy Traa, Ria Flinssenberg
1. Opening
Annemarie opent en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Ger: Mariska Albers heeft aangegeven een keer mee te willen luisteren/kijken bij een van de
dorpsraad vergadering om zo te beoordelen of dat het haar wat lijkt om zich definitief verkiesbaar te
stellen.
Sander: Sander geeft aan namens Leunen meegedaan te hebben aan het Quiz spel. Leunen is 5e
geworden. Het was Sander opgevallen dat er ook een aantal dorpsraden meededen, waaronder
Ysselsteyn die er met de 1 e plaatst vandoor zijn gegaan. Wellicht een keer een leuke informele
activiteit voor de dorpsraad Leunen?
Misha: Twan en Misha zijn samen naar het openhuis geweest van het nieuwe politiebureau in
Venray. Het was een wat rommelige start door het ontbreken van een agenda.
Het politiebureau wordt niet geopend voor het publiek. Het bureau is een groot kantoor met 2
tijdelijke ophoudruimtes.
Tijdens een van de sessies kwam het volgende initiatief vanuit een van de wijken naar voren: Het
verspreiden van een A4-tje huis aan huis waarin de wijkagent zich voorstelt en uitleg geeft voor wat
voor een meldingen ze contact op kunnen nemen met de wijkagent en voor wat voor een melden ze
zich moeten richten tot de politie in het algemeen. Wellicht een idee om dit idee over te nemen en
te publiceren in de LVH, op Facebook en het A4-tje op te hangen op plekken waar regelmatig
bewoners komen (denk De Baank, De Kerk, De Schakel, De Smaaksmederij, de slager, etc).
3. Vaststellen van de agenda
Er worden geen punten toegevoegd.
4. Vastelling van de notulen van 17-12-2018
Voortaan de individuele acties “actielijst” en “uitgaande en binnengekomen stukken” benoemen
5. Bespreken Actielijst
Website – De huidige omgeving kan niet meer worden gebruikt. Misha heeft artikelen die de
“moeite” waard zijn gedownload en gearchiveerd. Het is niet eenvoudig om de foto’s er
vanaf te krijgen en te archiveren. De vraag staat uit of dat ons beeldmateriaal in 1x
gedownload kan worden zodat wij dit kunnen archiveren. Hier hangt een prijskaartje aan
vast. Het is wachten op de offerte.
Opslag data – Misha en Gerrit hebben een start gemaakt met een gezamenlijke dorpsraad
Google drive. Ze zijn de omgeving aan het verkennen en aan het bekijken of dat dit past bij
de wensen die wij hebben als dorpsraad.

Digitale archief Dorpsraad - Gerrit zijn digitale archief gaat terug tot en met 2011. Oude
website bekijken tot wanneer deze terug gaat.
Kerstverlichting – Er is besloten om de kersverlichting te laten hangen ipv het elk jaar in en
uit de boom halen. Wel is gebleken dat een gedeelte van de boom niet voldoende wordt
verlicht. Voor komende kerst zullen er extra verlichtingssnoeren worden aangeschaft.
Jaarvergadering – idee is om aan de jaarvergadering een thema te koppelen om deze
vergadering laagdrempeliger te maken voor de inwoners van Leunen. voorstel is om voor
komende vergadering de wijkagent uit te nodigen om het een en andere te vertellen over de
rol van de wijkagenten, stukje veiligheid in de wijk/dorp en zichzelf voor te stellen.
6. Bespreken uitgaande en binnengekomen stukken / E-mail
Zie bijlage vergaderstukken
9-1 (Straatnamen Leunen Zuid – Sander Hellegers) – Veldweg en Venkelweg zijn goedgekeurd door
de gemeente.
7. Start Jaarverslagen 2018
Gerrit stuurt voor 1-2 het eerste concept naar de leden en geeft daarin aan wie welk hoofdstuk voor
zijn of haar rekening zal nemen om te controleren. Voor 24-2 zullen de aanpassingen binnen zijn bij
Gerrit. Gerrit zal alles bundelen voor de vergadering van 11 maart. Sjaak zal het financieel jaarverslag
gereed maken en de kascommissie uitnodigen.
8. 75 jaar bevrijding Leunen
Op 19 oktober 2019 is Leunen 75 jaar bevrijd. De gemeente wil de bevrijding van Venray en
omstreken grootst gaan aanpakken. Het gekozen thema is “verdraagzaamheid”.
14-1 zijn Annemarie en Marloes naar een inspiratie bijeenkomst geweest in de raadszaal van Venray.
Deze bijeenkomst was bedoeld om mensen in contact met elkaar te brengen om zodoende bepaalde
initiatieven te koppelen, op elkaar af te stemmen en of om inspiratie op te doen voor de evenement
in jouw wijk of dorp.
De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voor
carnaval je idee rond en uitgewerkt hebben en zijn er bepaalde voorwaarde gesteld. Het evenement
in leunen zal gefinancierd worden vanuit het leefbaarheids budget.
Marloes zal een vervolg sessie gaan plannen met de werkgroep en de werkgroep historie Leunen
(Piet Smits)
9. Arbeidsmigranten in Leunen
Jan Loonen heeft binnen de DRO de vraag neergelegd of elk dorp zelf wil onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten binnen het eigen dorp.
Dit roept vragen op:
1. Waarom moeten wij als dorp het huisvestingsprobleem op gaan lossen? Waarom ligt deze
verantwoordelijkheid niet bij de bedrijven / ondernemingen die gebruik maken van
arbeidsmigranten? Zorgplicht bedrijven cq ondernemingen.

2. Hoeveel arbeidsmigranten worden er gemiddeld per dorp gehuisvest en op welke locaties? Is
dit in kaart gebracht?
3. Onder welke randvoorwaarden is het acceptabel om arbeidsmigranten te huisvesten.
Er is behoefte aan een extra besloten vergaderingen waarvoor Inge, Annemarie, Twan en Sander
worden uitgenodigd. Hier zal een concept randvoorwaarden worden uitgewerkt.
10. Herinrichting dorpskern Leunen
14 januari is er een openbare informatieavond geweest waarin geïnteresseerden op de hoogte
werden gebracht over de plannen, de aanpak en de tijdelijke gevolgen van het aanpakken van de
dorpskern in Leunen.
Als het weer meewerkt, zal er 11 februari begonnen worden met de eerste fase – de Pastoor
Strijkerstraat.
Er zal tijdelijke overlast zijn ivm het aanpakken van het plein. Zo zal het bijvoorbeeld tijdelijk niet
mogelijk zijn om te parkeren bij school, De Baank en de kerk. Vraag om nog een extra communicatie
uit te doen via de LVH, Facebook en Hallo Venray. Sjaak volgt dit op.
11. Toekomstvisie Venray dorpskernen
De vraag aan de dorpsraden om input te geven voor de “Toekomstvisie Venray 2030”.
Deze hebben wij ter plekken ingevuld voor het dorp Leunen:
1. Over Leunen:
- Wij zijn trots op Leunen omdat Leunen een kleinschalig en gemoedelijk dorp is waar
voldoende voorzieningen zijn en die draait op een groot aantal vrijwilligers (denk aan
zorgen voor elkaar en de groenploeg).
- Het bovenstaande moet hetzelfde blijven en gekoesterd worden in Leunen.
- Wat zou er echt verbeterd moeten worden aan Leunen: De entree vanaf Venray (staat
melkfabriek), de veiligheid Albionstraat, het terug brengen van een buurtsuper, het
actief betrekken van nieuwe inwoners en de eigen identiteit bewaken (niet verzanden in
een wijk van Venray)
2. Keuzes voor Leunen
- Leefbaarheid dorp, verzorgingsstaat versus participatiestaat, huisvesting voor de hele
generatie met de keuze jong en oud (een levenslang wonen op dezelfde “plek”).
3. Thema’s voor de toekomst van Leunen:
- Woningbouw, samenleven en ontmoeten en onderwijs.
12. Rondvraag
1. Yvette: Namens collega – de parkeerverboden op zondag tussen 12-15 uur bij het sportpark
zijn verdwenen. Moeten deze terugkomen of is dit verbod niet meer nodig? De resterende
verboden kunnen weggehaald worden.
2. Ger: Overlast muziek en auto’s op het plein in Leunen. Met namen het huis pastorie
ondervindt veel hinder. Advies blijven melden bij de politie.
------------------------------------------------------Einde vergadering-----------------------------------------------------

