Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank – 18-2-2019
Aanwezig
Aanwezig Dorpsraad Leunen:, Sjaak Rongen, Annie Janssen, Misja Nabben, Ger Litjens, Gerrit
Reintjes, Sander Hellegers, Inge Loonen, Twan Hanssen, Guido Voncken.
Afwezig: Annemarie van Kruijssen, Marloes Zandbergen, Gerrie Pijpers
Aanwezig namens de Gemeente Venray: Yvet Arts en Martiene Bruiningen
Publieke tribune: Bart Jilesen (D66 Venray/gemeenteraad), Henk Lammen (Peel&maas), Henk
Willemsen (Hallo Venray), Bart Loonen (Kermis commissie)
1. Opening
I.v.m. afwezigheid Annemarie, opent Ger de vergadering.
2. Mededelingen
Ger: aanwezig zijn de nieuwe kermisexploitanten van de Gemeente Venray, waaronder ook Leunen.
Voorafgaand aan de DR-vergadering hebben we kort samengezeten met de kermiscommissie en de
nieuwe exploitanten.
Gebied coördinator: Martiene Bruiningen is aangeschoven bij de DR-vergadering. Martiene is in de
plaats gekomen van Hans Verkuijlen.
Bart Lemmen: Glasweb Venray. Tientje voor vriendje actie is geweest vanuit Glasweb Venray. Zijn
tevreden hoe het nu loopt. Uitreiking check t.w.v. €3520,3. Vaststellen van de agenda
Er worden geen punten toegevoegd.
4. Vastelling van de notulen van
Ger: Mariska bedankt voor het aanbod om aan te schuiven bij de DR-vergaderingen, heeft het erg
druk met werken.
Yvet: de verkeersborden aan de meester de haanstraat. Er zijn bewoners geweest die hebben
commentaar gegeven. Volgens bewoners zijn de borden niet overbodig. Wat moet er definitief
gebeuren met de borden?
De aanleiding om de borden te verwijderen is geweest omdat er enkele borden ontvreemd waren.
Het besluit is genomen om de borden weg te halen.
Voortaan de individuele acties “actielijst” en “uitgaande en binnengekomen stukken” benoemen
5. Bespreken Actielijst
KVK: nog niet aan toe gekomen.
Thema Jaarvergadering: Veiligheid. Er is contact geweest met de wijkagent. Wordt apart
gepubliceerd in de LVH.

6. Bespreken uitgaande en binnengekomen stukken / E-mail
Zie bijlage vergaderstukken
28-1 Mia Wegh; Fijnstof en geuroverlast. Annemarie heeft namens DR een brief gestuurd of de DR op
de hoogte gehouden kan worden van de ontwikkelingen.
Parkeeroverlast Kapelweg (Cas Creemers): Meldingen doen bij de gemeente. De DR is hier geen partij
in.
Ger: Parkeerverbod voor begraafplaats i.v.m. oprit kapelweg?
Sjaak: Tijdens herinrichting dorpsplein wordt de kapelweg geheel afgesloten voor verkeer.
Inge: Situatie St. Apolloniastraat is ook niet veilig. Uitrit t.o.v. parkeerplaatsen kapper/tandarts erg
smal. Veel auto’s in of net voor of na de bocht.
6. Website
De wensen voor de website moeten bekeken worden en in afwegen genomen worden. Veel
(kerk)dorpen hebben een eigen website. Misja, gaat offertes opvragen voor het veilig stellen van de
foto’s etc.
7. Herinrichting dorpsplein
De toplaag van de pastoor strijkersstraat ligt eruit. De vraag is gekomen om de hekken op het
dorpsplein te verplaatsen, het parkeergedeelte is te klein. Na de carnaval (donderdag) is het plein
dicht. Donderdag 7 maart starten de vrijwilligers met het leeghalen van het plein.
De opening van het plein zal in ‘’eigen beheer’’ blijven.
8. Behoud van gemeenschappelijke voorzieningen
Agendapunt wordt opgeschoven naar de volgende DR-vergadering.
9. DOP-prioriteitenlijst
De DOP-lijst wordt aangepast na de enquête uitslag en de ‘’plattekar’’.
10. Bespreken status en acties werkgroepen
Verkeersveiligheid: Sander:
Bezig met inventariseren voor het mogelijk plaatsen van bloembakken t.h.v. De steeg.
Woningbouw:
Wat is de status over Leunen zuid, veel vragen gehad over de status hiervan. Gezien het al een tijdje
stil is.
Kermis:
Kennismaking voorafgaand aan de DR-vergadering met Sterevents. Op zondagmiddag willen we een
KKDL (Kermis Kinder Disco Leunen) organiseren. Voorgaande jaren was er een ballonnen clown op
zondag.
Dorpsraad gaat akkoord met het betalen van de KKDL (DJ Blijwin) uit het leefbaarheidsfonds.
11. Rondvraag
1. Sander: Jaarvergadering afwezig.
------------------------------------------------------Einde vergadering-----------------------------------------------------

