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Voorwoord
Leunen, februari 2019

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Dorpsraad Leunen. Samen met de
financiële jaarrekening over 2018 geeft dit verslag u een goed inzicht in de activiteiten,
projecten en werkzaamheden van de Leunse dorpsraad in het afgelopen jaar.
Met de verkiezingen in maart, heeft de dorpsraad een aantal frisse nieuwe leden
binnengehaald. Een dankbare en goede aanvulling op de talenten die al aanwezig waren.
Voor mij persoonlijk betekende dit, dat ik de rol van voorzitter sindsdien op me mag nemen.
Beslist geen straf met zo’n dynamische club!
Ook 2018 is een jaar geweest waarin de Dorpsraad op een aantal belangrijke onderwerpen
zijn invloed heeft doen gelden.
De dorpsraad heeft zich in 2017 en doorlopend naar 2018 actief beziggehouden met Via
Venray. De herinrichten van de N270 van Well tot Ysselsteyn. Met mooie resultaten voor
onze werkgroep Verkeersveiligheid rondom het viaduct. Ook voor de werkgroep
Herinrichting Dorpskern Leunen kwam in 2018 goed nieuws. Er kon eindelijk worden
aanbesteed, waardoor we nu weten dat met Kermis 2019 het plein gerealiseerd is. Het
huisvestingplan Leunen Zuid stond op de agenda, opgepakt met goed resultaat door de
werkgroep Woningbouw. Een nieuwe wijk erbij met 2 prachtige wegnamen.
Met de werkgroep Kermis is in breed overleg met café 1878 en MFC de Baank nagedacht
over Kermis 2019. Die wordt vast fantastisch. Zeker in combinatie met dat nieuwe plein.
Genoeg om samen trots op te zijn!
Een nieuwe samenstelling geeft ruimte je weer te bezinnen op wat je als dorpsraad nu
eigenlijk wil. Wat vinden onze dorpleden nu eigenlijk belangrijk als het gaat om wonen in
Leunen? Per slot van rekening zijn we er om de belangen van het dorp te behartigen en de
leefbaarheid te stimuleren. Daarvoor benaderen we onze dorpsleden in 2019 met een
enquête. Die geeft hopelijk wat meer informatie over de meningen in ons dorp. Daarnaast
mag u ons verwachten in uw wijk. De dorpraad komt, onder het motto: ‘de dorpsraad komt
naar u toe dit jaar’, actief het gesprek met u aangaan. Hoe dat eruit gaat zien?
Dat hoort u nog van ons…..

Namens de Stichting Dorpsraad Leunen
Annemarie van Kruijssen
Voorzitter
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Het dorp Leunen
Het dorp Leunen ligt ten zuiden van Venray, waar bossen, weidevelden en akkers elkaar
afwisselen, Het telt als één van de dertien kerkdorpen van de gemeente Venray is 1003
hectare groot.
Onderstaande een aantal statistieken van Leunen (bron: www.stadindex.nl/leunen) :

De kerk, genoemd naar de heilige St. Catharina en waarvan delen stammen uit de
middeleeuwen, staat in het dorp centraal. Ook staan op enkele kruispunten en in de bermen
talloze kruisen en kapellen. Leunen is een hechte gemeenschap, met een geschiedenis die
terug gaat tot omstreeks 1400. Volgens deskundigen is Leunen afkomstig van het woord
“Loenen”, wat “een mooie stille plaats aan het water” betekent. In de loop van de eeuwen is
dit verbasterd tot “Luenen” en is uiteindelijk Leunen geworden.
Ook de straatnamen hebben in Leunen hun herkomst en ontlenen deze aan betekenis van
buurtschappen en boerderijen, of in enkele gevallen aan markante personen of heiligen.
Leunen is een dorp met een eigen karakter. Met onder meer veel muziek, diverse
sportverenigingen, scouting, wijkverenigingen en een dorpsraad, heeft Leunen een bruisend
verenigingsleven voor jong en oud. Centraal in het dorp liggen de basisschool met circa 240
leerlingen, een Multi Functioneel Centrum, een oud dorpscafé, een cafetaria en een
tankstation annex winkel met bakker. Daarnaast is er volop bedrijvigheid in Leunen. Voor
meer informatie bezoek onze website www.leunen.dorpenvenray.nl of kom eens naar
Leunen.

Samenstelling Dorpsraad 2018
Annemarie van Kruijssen (voorzitter)
Kraaksepas 8
5809 EP Leunen
Tel: 06-21574897
Afgevaardigde naar het DRO
Ger Litjens (vice-voorzitter)
Gussenstraat 2
5809 AH Leunen
Tel: 569609

Gerrit Reintjes (secretaris)
Pascherhof 49
5809 BW Leunen
Tel: 06-24717225
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Sjaak Rongen (penningmeester)
Bershof 4
5809 BH Leunen
Tel: 06-10283976

Marloes Zandbergen (lid en notulist)
Wisselhof 1
5809BZ
Tel: 0617640951

Guido Voncken (lid)
Albionstraat 36
5809 AE leunen
Tel: 0630910879

Inge Loonen
Albionstraat 32,
5809 AE Leunen
Tel: 0631663590

Gerrie Pijpers (lid)
Hooipas 3
5809 BR Leunen
Tel: 0625273890

Sander Hellegers (lid)
Vicarieweg 48
5809 BN.Leunen
Tel: 0643068673

Afgevaardigde naar het DRO
Annie Janssen-Driessen (lid)
Mr. de Haanstraat 6
5809 BC Leunen
Tel: 0652135133/0478-510879
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Twan Hanssen (lid)
Molenhofwerg 4/B
5809EZ
Leunen
Tel: 0612513637

Misja Nabben (lid)
Pastoor Strijkersstraat 7,
5809 BG Leunen
Tel: 0478-514484 / 06-55372069

Vertrekkende en nieuwe leden Dorpsraad Leunen
In 2018 zijn er 4 leden vertrokken:
Op 19 maart 2018: Jeroen vd Leur, Mieny Smits, Barry Willems,
Op 22 oktober 2018: Petro van Herpen
In 2018 zijn er ook 4 nieuwe leden begonnen:
Op 19 maart 2018: Sander Hellegers, Marloes Zandbergen, Inge Loonen
Op 19 nov 2018: Twan Hanssen.

Adviseurs Dorpsraad Leunen
Namens de gemeente Venray zijn Floor van der Giessen en Yvet Arts als adviseur betrokken
bij het werk van de dorpsraad Leunen. Zij wonen samen zoveel mogelijk de reguliere
vergaderingen bij.

Groepsfoto 2018.
Op deze foto ontbreekt Twan Hanssen omdat deze pas later in dit jaar is toegetreden tot de
dorpsraad.
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Jaarverslag 2018
Inleiding:
Er is weer veel werk verzet in 2018 Doelstelling van de Dorpsraad was en blijft ook in de
toekomst het bevorderen van een optimaal leefklimaat en leefbaarheid in Leunen. Middels dit
jaarverslag willen wij u inzicht geven in de activiteiten waarvoor de Dorpsraad zich heeft
ingezet.

Activiteiten:
o
o
o
o
o
o
o

Aantal vergaderingen Dagelijks Bestuur:
Aantal dorpsraadsvergaderingen:
Gemiddeld aantal bezoekers (excl DR)
Jaarvergadering 19 maart 2018:
Aantal Thema-avonden
Vergadering MFC-bestuur
Vergaderlocatie:

11
10
2-4
1
0
1
MFC de Baank (10x)
Café 1878 (1x)

Aantal vergaderingen elders:
o
o

Dorpsradenoverleg:
Gemeente Venray:

10
0

Dorpsraadvergadering Leunen
In 2018 hebben 10 openbare Dorpsraadvergaderingen, 0 Thema-avonden en één
jaarvergadering dorpsraad plaatsgevonden. Op deze vergaderingen waren gemiddeld 10-12
leden van de DR aanwezig en daarnaast nog gemiddeld 2-4 bezoekers.
Bij “interessante” thema’s zoals “Wonen Zuid” hadden we soms meer dan 10 mensen op de
publieke tribune. Ook is vaak de geschreven pers aanwezig.
Dit is vergelijkbaar met vorig jaar, maar iets beter dan enkele jaren geleden.
De ingezette koers om projectmatig te werken met verschillende werkgroepen werpt nog
steeds zijn vruchten af. Projecten worden toegewezen aan werkgroepjes die dan verslag
uitbrengen tijdens de openbare vergaderingen.
In 2018 hebben we ook expliciet per werkgroep een aanspreekpunt per werkgroep
aangewezen.
De voortgang van projecten wordt via de openbare Dorpsraadvergaderingen, de LVHCourant en op de site van Leunen gedeeld met de inwoners van Leunen. Doel van deze
werkwijze is het vergroten van onze resultaten als dorpsraad, beter te communiceren over
waar de Dorpsraad mee bezig is en hierdoor de betrokkenheid van inwoners te vergroten.
Om de betrokkenheid van inwoners nog verder te vergroten zouden geïnteresseerde
dorpsbewoners mogelijk nog meer benadert kunnen worden om actief deel te nemen in
werkgroepen.
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Bij de onderstaande punten heeft de dorpsraad een bemiddelende rol vervuld of
vervult deze nog steeds































Bindingsavond dorpsraadleden
Breedte sportplaats: alle sportplekken in Leunen zijn geïnventariseerd
Burendag Oranje Fonds
Clusteroverleg
Glasweb
Werkgroep Historie Leunen
Werkgroep Wandelpaden
Jeugdactiviteiten
Realisatie Urbanuspleinherinrichting
Realisatie aanleg trottoir St Isidorusstraat
Collecte
IJsbaan Mr de Haanstraat
Kerstboom versieren bij de kerk
MFC Leunen
Herinrichting Dorpskern Leunen
Nieuwbouw op het terrein van de voormalige discotheek De Steeg
Onderhoud groenvoorzieningen
Overlast van fietsverkeer over het trottoir
Overleg en evaluatie kermis met Jan Krouwel (wijkagent), de Gemeente Venray en
kermisexploitant Jacob Regter.
Recepties en evenementen
Sint-Maarten comité
Sint-Nicolaas comité
Trimtuin
Verkeersveiligheid
Voorzittersoverleg
Vrijwilliger onderhoud kapelletje aan de Veulenseweg
Herinrichting dorpskern Leunen
Tegenhouden komst arbeidsmigrantenhotel in de melkfabriek
Advies aan stuurgroep visie DR Leunen mbt turborotonde ipv viaduct.
Advies aan college mbt Visie Veehouderij
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Belangrijkste activiteiten en werkgroepen DR Leunen in 2018
Werkwijze Dorpsraad Leunen
Tijdens de jaarvergadering van 18-03-2013 is het Werkplan dorpsraad Leunen 2012-2014
“Samen werken aan een leefbaar- sterk dorp Leunen” van de Stichting Dorpsraad Leunen
besproken en vastgesteld.
Samen met het jaarverslag met bijbehorende begroting en de financiële jaarrekening gaf het
jaarplan een goed inzicht in de activiteiten, projecten en werkzaamheden van de Leunse
dorpsraad in het betreffende jaar.
In de vergadering van 20 okt 2014 is besloten dat het “werkplan 2015-2017” niet meer als los
document wordt aangemaakt en onderhouden. Het is sindsdien een integraal onderdeel
geworden van het jaarverslag.
In de Bijlage “Werkwijze Dorpsraad Leunen” wordt beschreven hoe we als Dorpsraad
omgaan met onze diverse activiteiten en werkgroepen. Het is een meer een statisch
document dan een planningsinstrument.
De DOP-prioriteitenlijst in combinatie met de “lange termijn actielijst” en de “jaaragenda” met
jaarlijks terugkerende zaken worden gebruikt om de activiteiten van de Dorpsraad mee te
besturen.

1. Werkgroep Via Venray
Het project Via Venray gaat over de reconstructie vanaf de rotonde Intratuin tot aan de
rotonde in Oostrum. Bij alle deelplannen hiervan zijn geen noemenswaardige bezwaren van
alle betrokkenen. Alleen het verwijderen van het viaduct Leunseweg / N 270 roept grote
vraagtekens op. Niet alleen bij de dorpsraad maar ook bij allen die via- via te horen krijgen
dat men het viaduct wil slopen.
In het jaar 2017 heeft deze werkgroep zich druk gemaakt om dit onderwerp en een aantal
alternatieven voorgedragen met een uitgebreid rapport.
Begin 2018 werd echter pas duidelijk wat de keuze werd die de provincie en gemeente
gemaakt hadden.
Na een korte radiostilte komt er op 18 April 2018 een mededeling op de site van de
Provincie:

Jaarverslag Dorpsraad Leunen 2018 - 7Maart2019

Toch een wending die mede door de inspanning van deze werkgroep is gerealiseerd!
In juli 2018 zitten we met de werkgroep en Riny van Deursen van Provincie en een
afvaardiging van de Gemeente Venray weer samen over verdere detaillering van de
landbouwroute die via de Molenhofweg en de Laagriebroekseweg loopt. De bewoners van
de Molenhofweg zijn kritisch over de landbouwroute door hun straat maar hebben erop
zichzelf geen bezwaar tegen. De buurt maakt zich vooral zorgen over de te hoge snelheid
waarmee (landbouw-) voertuigen door hun straat rijden. Er worden ideetjes besproken op de
snelheid te verlagen. Deze worden door de Provincie en Gemeente meegenomen om het
concept ontwerp mee aan te passen.
Op 23 oktober is er weer een vervolg op deze meeting met bewoners van de Molenhofweg.
Door een misverstand zijn de bewoners van de Laagriebroekseweg niet uitgenodigd.
Op 17 december organiseren we een extra bijeenkomst voor de bewoners van de
Laagriebroekseweg. Ook daar komt wat punten naar voren die mee terug worden genomen
naar de tekentafel.
Middels deze bijeenkomsten over de Landbouwroute is volgens de werkgroep het draagvlak
bij de bewoners vergroot en de oplossingen verbeterd.
Leden van deze werkgroep zijn: Sjaak, Annie, Misja, Sander en Gerrit

2. Werkgroep Verkeersveiligheid
De Werkgroep Verkeer heeft in 2018 n aantal verkeerskundige zaken bij de gemeente
Venray kenbaar gemaakt.
De situatie op de Engesteeg heeft hierbij de meeste aandacht gekregen en zal in 2019
verder worden doorgepakt door het aanbrengen van extra belijning op de komgrens.
Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van "snelheid remmende"
bloembakken op deze weg, welke met de komst van de nieuwbouwwijk de Steeg en "nieuwe
entree van Leunen" is geworden.
Aan inwoners van Leunen het verzoek om verkeerstechnisch onveilige / onwenselijke
situaties zowel bij de gemeente Venray alsook bij de Dorpsraad Leunen te melden. Dit
omdat gebleken is dat de gemeente niet tot actie te verleiden is wanneer er geen directe
meldingen bij hen bekend zijn.

3. Werkgroep Herinrichting Dorpskern Leunen
De werkgroep die in juni 2015 voor de eerste keer bij elkaar kwam heeft ook het afgelopen
jaar niet stilgezeten. Op 10 en 17 maart 2018 wordt met de hulp van tientallen vrijwilligers het
complete Schakelplein eruit gehaald. Klinkers eruit en elders erin. Speeltoestel weg,
zandbak veranderen, enz. Op 17 maart startte Groenkompas met de herinrichting. Het is een
prachtig speelplein geworden, met als titel: “Natuurlijk spelen”. Op 10 maart werd tevens het
beeld “De Ruuper” verplaatst. Deze vond zijn nieuwe plek in de voortuin van MFC De
Baank.Op het dorpsplein werden op zaterdag 5 mei 2 bomen geveld, een stond bij de ingang
van het Schakelplein, de andere maakte plaats voor een bredere oprit naar het plein. Ayla
boomverzorging zorgde voor een deskundige en veilige manier van vellen van de bomen. De
vrijwilligers regelden het verkeer en zorgden voor de afvoer van het hout. De werkgroep
werd gevraagd om op zaterdag 16 juni de meiboom om te zagen, deze had joekskapel Krom
dur d’n Bocht geplaatst op 28 april. Burgemeester Hans Gillissen en werkgroep -lid Sjaak
Rongen zaagden vakkundig de boom om. Daarna werd het nog best gezellig met een
drankje en een hapje. De werkgroep mocht een cheque in ontvangst nemen van de
Joekskapel voor de aanschaf van een boom op het plein.
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Op 27 juni had de werkgroep een gesprek met wethouder Carla Brugman en Erik Weijzen
van de gemeente Venray. Daar kregen we meteen de toezegging dat het plein uitgevoerd
gaat worden met gebakken materiaal. Ook kregen we te horen dat de gemeente het
financiële gat voor ons gaat dekken. De provincie zou uiterlijk 6 juli bekendmaken hoe de
vervuiling gesaneerd dient te worden. We kunnen volstaan met het niet infiltreren in het
dorpsplein, maar al het hemelwater af te voeren naar de Pastoor Strijkersstraat en daar te
laten infiltreren.
Op 23 oktober besloot B&W van de gemeente Venray dat het plan definitief doorgang gaat
vinden. In de weken erna mochten enkele aannemers een offerte uitbrengen om het project
te maken. De Horster Wegenbouw Combinatie (HWC) gaat de herinrichting realiseren. In
januari 2019 zal de gemeente in samenwerking met de dorpsraad een info avond houden om
de plannen toe te lichten. In februari 2019 zullen de werkzaamheden starten, waarna we
voor de kermis het plein kunnen openen.
Het vergaderen en overwinnen van tegenvallers wordt toch beloond.

4. Woningbouw
Dit jaar is voor de Werkgroep Wonen het jaar geweest van de totstandkoming van de
plannen rondom het op te richten buurtschap Leunen Zuid.
Na de presentatie van de eerste plannen net voor de zomer door Janssen de Jong
Projectontwikkeling en Wonen Limburg heeft de Dorpsraad aangestuurd op de oprichting
van klankbordgroep.
Dit om de bestaande plannen op een groter detailniveau door te nemen, draagvlak te
creëren en het plan meer aan te laten sluiten op de eisen en wensen van ons dorp.
Na een drietal klankbordsessies met een afvaardiging van omwonenden en mogelijke
geïnteresseerden is het draagvlak voor het plan in de gemeenschap vergroot en zijn er
significante verbeteringen in het plan doorgevoerd.
De uitkomsten van deze klankbordsessies zijn vastgelegd in een Manifest welke tijdens een
Dorpsraadvergadering werd ondertekent door Wethouder van der Putten, Wonen Limburg,
Janssen de Jong Projectontwikkeling en Dorpsraad Leunen.
De grootste winst is behaald door de toevoeging van goedkope woningen in het
koopsegment en de verbetering van de verkeersveiligheid in de op te richten wijk.
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Complimenten aan alle klankbordleden voor hun kritisch positieve bijdrage tijdens de
klankbordsessies.

5. Werkgroep verbetering bedrijventerrein
Na het negatieve besluit van de gemeenteraad betreffende realiseren van een
arbeidsmigrantenhotel op bedrijventerrein de oude melkfabriek heeft Hoex-Maessen in 2018
een beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente.
Omdat de Dorpsraad als belanghebbende was aangetekend door de rechterbank, heeft de
werkgroep Bedrijventerrein deze ontwikkelingen gevolgd via de vele documenten die ons ter
beschikking werden gesteld via Griffie van de rechtbank.
Overigens heeft Hoex-Maessen het beroep na gesprek met de gemeente weer ingetrokken.
We weten intussen dat de Oude Melkfabriek als locatie voor arbeidsmigranten niet meer in
beeld is.
Dat maakt ruimte om met Maessen in gesprek te gaan over mogelijke ander invullingen.
Deze actie wordt in 2019 verder opgepakt door de werkgroep.
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6. Werkgroep behoud van gemeenschappelijke voorzieningen
Deze werkgroep is in 2018 opgericht. Eind 2018 is de werkgroep bezig met het opzetten van
een Plan Van Aanpak.
Dat plan beschrijft oa de definitie van “Gemeenschappelijke Voorzieningen”, wat valt daar
niet onder en wat valt daar wel onder.
Per voorziening wordt beschreven wat de actuele status is, wat het doel van de werkgroep is
en welke acties daarvoor uitgezet dienen te worden om het doel te bereiken.
In 2019 zal dit plan worden afgestemd met de hele dorpsraad en zullen er prioriteiten worden
gesteld om focus aan te brengen.
Leden van deze werkgroep zijn: Marloes, Misja, Guido, Gerrit

7. Werkgroep Onderwijs en Jeugdactiviteiten
Door de veranderende situatie bij MFC De Baank is de activiteitencommissie daar gestopt.
Van daaruit worden er geen initiatieven meer genomen.
De activiteiten voor de jeugd tot 16 jaar blijft een lastig onderwerp. De kosten met daarbij
weinig tot geen financieel rendement maakt dat er bijna geen grotere evenementen
georganiseerd kunnen worden. Op een andere manier budget verzamelen voor deze
activiteiten door sponsoring of het creëren van een activiteitenpot waarbij dorpsraad,
inwoners en ondernemers van Leunen jaarlijks een bedrag storten voor het organiseren van
die activiteiten.
Het samenstellen van een commissie met daarin kinderen uit iedere leeftijdsgroep die
meedenken over te nemen initiatieven is een van de aandachtspunten. Initiatieven om de
jeugd vanuit Leunen e.o. bij elkaar te brengen blijft daarbij het streven. Het gaat er daarbij
vooral om dat ideeën vanuit die jeugd een kans krijgen om gerealiseerd te worden.
De samenwerking met de dorpen Heide en Veulen staat voor de jeugdactiviteiten op een
laag pitje. Er is wel contact maar er zijn geen lopende projecten.
Het in 2013 opgestarte project rondom het sociale klimaat bij de jeugd en de mogelijkheden
voor ouders om dit te beïnvloeden kreeg in 2017 geen vervolg. Wel blijft dit een onderwerp
wat we proberen om positief te beïnvloeden. Initiatief bij de werkgroep ”de vreedzame
school” en oudervereniging / team basisschool “De Meent”.
De werkgroep jeugdcommissie is dit jaar gestopt als zelfstandige werkgroep en opgegaan in
de werkgroep “onderwijs en kinderopvang”

8. Werkgroep verbetering Dorpsentrees
De dorpsentrees van Leunen worden jaarlijks opgeruimd en schoongemaakt. In 2018 is een
entreebord verplaatst, het bord bij de Molenhofweg belemmerde het uitzicht bij het
oeversteken. Het autoverkeer vanaf de Zuivelweg ondervond hier ook hinder van

9. Werkgroep windmolens
Als werkgroep hebben we is meer een reactieve dan een proactieve houding.
Dat is een bewuste keuze, we hebben besloten om het nieuws te volgen voor dit
onderwerp en (nog) niet proactief acties uit te zetten.
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Een belangrijke klacht over de verschijning van windmolens in ons land is de
horizonvervuiling. Landschappelijk verdient het de aanbeveling om de turbines met
de nodige zorgvuldigheid te plaatsen. De provincie Limburg wil dat er windparken
komen. Zij ziet zich genoodzaakt een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten omdat
vanuit het Rijk een duurzaamheidsverplichting wordt opgelegd.
Eind 2016 bereikten ons plannen dat het Waterleidingbedrijf windmolens wilde
plaatsen tussen Oirlo en Castenray op de Breehei. Op dat moment was een
meerderheid van de gemeenteraad tegen dit plan, ook was er weerstand tegen een
plan van een projectontwikkelaar voor 8-10 windmolens in Ysselsteyn.
Een paar jaar geleden was de gemeenteraad in meerderheid “tegen” windmolens.
In de Venrayse politiek is een langzame verschuiving naar duurzaamheid begonnen
en zijn Windmolens niet langer meer taboe
Als dorpsraad van Leunen hebben we nog nooit een standpunt ingenomen over het
plaatsen van windmolens binnen onze dorpsgrenzen
Deze werkgroep bestaat uit Sander en Gerrit.

10. Werkgroep DRO
Iedere 1e maandag van de maand vergadert de Stichting Dorpsradenoverleg Venray in
Gemeenschapshuis “De Gelderkoel” te Heide. In deze stichting zijn vertegenwoordigers van
alle 13 dorpsraden uit de Gemeente Venray verenigd. Van iedere dorpsraad zijn 2 leden
afgevaardigd, waaronder de voorzitter en een ander lid uit het bestuur. Leunen werd in het
dorpsradenoverleg in 2018 vertegenwoordigd door voorzitter Annemarie van Kruijssen en
dorpsraad lid Sander Hellegers.
Naast het maandelijkse dorpsradenoverleg vindt er eenmaal per jaar ook een
gemeenschappelijk overleg plaats tussen de voorzitters van de wijkraden (WRO) en
dorpsraden (DRO) van Venray. Namens Leunen is Annemarie van Kruijssen bij dit overleg
aanwezig.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn de nieuwe aanbesteding voor de
dorpskermissen, de woningbouw, vervoersvoorzieningen in de dorpen en de website waarop
alle dorpsraden te vinden zijn.
Daarnaast vormt het dorpsradenoverleg een platform om dorpse belangen in Venray te
bespreken en gezamenlijk op te trekken waar wenselijk is.

11. Werkgroep Wandelpaden
De Werkgroep Wandelpaden Leunen bestond in 2018 uit 7 leden. Mieny en Theo Smits, Ben
van Lierop, Hay Janssen, Henk Meijers, Ed Stevens en Henk Ouwerkerk. In november 2018
is Herman Holtackers lid geworden van de WWL. De Werkgroep Wandelpaden Leunen,
kwamen volgens een geplande vergaderrooster 4 keer bij elkaar.







Nieuwe trap in de Paes
NL Doet 2018
4 x de natuurwandelroute de Leunse Paes gelopen met belangstellenden
2 x het Ommetje Leunen – Veltum gelopen met belangstellende
3 x onderhoud van de Leunse Paes natuurwandelroute
2 x een excursie gegeven

In 2018, kwam het projectidee ter sprake om bij de herinrichting van het dorpsplein een
ommetje (rollator) wandelroute te realiseren en de herinrichting van de startplaats van alle
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Leunse wandelroutes, als projectidee. Deze twee projecten hebben we in een Plan van
Aanpak beschreven. Het is voor de werkgroep een uitdaging om dit te gaan organiseren. Het
eerste wat we hebben gedaan is het zoeken na financieel middelen.
Als Werkgroep Wandelpaden Leunen (WWL) hopen we dat we een beroep kunnen doen op
de verschillende subsidiepotjes.
Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in het dorp. De Werkgroep Wandelpaden
Leunen is een vrijwilligersorganisatie voor en door inwoners van Leunen. Het doel is dat
inwoners van Leunen zo lang mogelijk kunnen meedoen in het eigen dorp. Het ommetje
(rollator) wandelroute kan hier een bijdrage aan leveren. Wij hopen dat we met dit ommetje
een laagdrempelige activiteit organiseren die zich richt op de participatie en integratie van de
Leunse burgers. SAMEN DOEN! De uitvoering en het realiseren van deze twee projecten
gaan starten tijdens de NL doet actie, in maart 2019.
In 2018 hebben we de volgende financiële middelen kunnen realiseren:
 DELA Goede doelen fonds € 1000,00
 Rabobank coöperatiefonds € 2000,00
 Toeristische Recreatief Platform Venray (TrPV) € 1000,00
 NL Doet 2019 € 400,00

Het project hebben samen met de werkgroep herinrichting dorpskern afgestemd.

12. Werkgroep Leunen Historie
De Werkgroep Historie Leunen (WHL) is opgericht in 2006 en is een onderdeel van de
Stichting dorpsraad Leunen.
Het doel van de werkgroep is om zoveel mogelijk geluid- en beeldmateriaal over de historie
van Leunen te verzamelen. Het verzamelde materiaal wordt gedigitaliseerd en beschreven.
Een selectie hieruit wordt op de website RooyNet geplaatst.
De Werkgroep is aangesloten bij het Historisch Platform Venray (HPV). Bij deze werkgroep
waren ultimo 2018 in totaal 47 organisaties aangesloten.
Werkgroepleden
Ultimo 2018 bestond de werkgroep uit de volgende 10 vrijwilligers:
Carel Jeuken (wnd. voorzitter)
Piet Smits (secretaris)
Wiel Broers (werkgroep lid, vrijwilliger Erfgoedhuis Venray)
Rick Cremers (werkgroep lid)
Will Cremers (werkgroep lid)
Harrie Janssen (werkgroep lid)
Mien Martens-Litjens (werkgroep lid)
Truus van Osch-Vogelsangs (werkgroep lid)
Annie Reintjes-Jenniskens (werkgroep lid)
Toon Weijs (werkgroep lid)
Gerrit Reintjes (contactpersoon namens dorpsraad)
Aktiviteiten
De belangrijkste activiteiten van de werkgroep waren in 2018 in willekeurige volgorde:
 De werkgroep kwam in het bezit van 165 fotoalbums van de overleden Leunse
amateurfotograaf Leo Reintjes. De op de gemeenschap Leunen betrekking hebben
foto’s worden gedigitaliseerd en opgeslagen in het digitaal archief van de WHL.
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De werkgroep kwam in het bezit van 54 films van de overleden Leunse amateurfilmer
Piet Bouten. Met subsidie van het Historisch Platform Venray werden hiervan 31 films
gedigitaliseerd en opgeslagen in het digitaal archief van de WHL.
In samenwerking met de historische clubs van Heide en Veulen werd een
fotopresentatie verzorgd voor de vriijwilligers van de parochies van het cluster
Leunen.
In een uitzending van Omroep Venray vertelde Carel Jeuken, in het programma
“Roadtrip”, de geschiedenis van de ontginning van het gebied “De Paes” door de
patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis “St. Servatius”.
In september werd door de werkgroepleden met partner een bezoek gebracht aan
het “Museum van de Psychiatrie” in Venray waarna er van een gezamenlijke lunch
werd genoten bij “Lunch café Uniek”.
Zoals gebruikelijk werd er wederom de jaarlijkse kalender uitgebracht en door de
werkgroep leden aan de man gebracht. De respons was wederom groot en bijna de
helft van de Leunse gezinnen kocht een of meerdere exemplaren.
Gezamenlijk met de dorpsraad werd medewerking verleend aan de film “Dit is
Venray”. In deze productie worden de 15 Venrayse kerkdorpen in telkens 10 minuten
film in beeld gebracht. Voor Leunen vonden deze opnames in januari 2019 plaats.
Elke 2 weken, behoudens de vakantieperiode, werd er in De Baank een
inloopmiddag gehouden waar bezoekers zich bezig hielden met bekijken en
beschrijven van oude foto’s.
Elke 2 weken, behoudens de vakantieperiode, waren de werkgroep leden doende
met het archivering van historische informatie.

Projecten
Binnen de werkgroep zijn een aantal werkzaamheden met een langere doorlooptijd
weggezet bij de werkgroep leden. Het betreft de volgende projecten:
 Archivering historie carnaval
 Historisch bestand woningen/bewoners
 Opschonen weekblad Ruuper en LVH-Courant ten behoeve van digitalisering
 Digitaliseren van weekblad “De Ruuper”
 Knipselkrant
RooyNet
RooyNet is het digitaal historisch archief van de gemeente Venray. Inmiddels telt dit archief
44 deelnemers waarvan de Werkgroep Historie Leunen een belangrijke leverancier is.
Van de ruim 26.000 te raadplegen afbeeldingen zijn er 3.300 (15%) afkomstig van onze
werkgroep.
In 2018 werd het gedeelte Werkgroep Historie Leunen van RooyNet door 490 gebruikers
geraadpleegd. Door deze gebruikers werden gemiddeld 4,3 pagina bezocht. Ten opzichte
van 2017 werden 468 nieuwe gebruikers geregistreerd. Hieruit mag je concluderen dat de
belangstelling enorm is toegenomen.
Wat gaan we in 2019 doen
De werkgroep bestaat 12,5 jaar en zal hier op bescheiden wijze aandacht aan geven.
In samenwerking met de dorpsraad zullen activiteiten worden ontplooid in het kader van
“Venray viert 75 jaar bevrijding”.
Voor het overige zullen de reguliere activiteiten hun voortgang vinden.
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13. Werkgroep Felicitatie Commissie
Op uitnodiging is een afvaardiging van de dorpsraad aanwezig geweest bij diverse recepties,
bijzondere momenten en evenementen binnen en buiten Leunen als vertegenwoordigers van
het dorp.
De volgende bijzondere momenten, recepties en evenementen zijn het afgelopen jaar
bezocht door een afvaardiging van de dorpsraad:
- Receptie jeugdprins Guus van den Aker
- Receptie prins Martijn Houben
- Receptie boerenbruidspaar Jeroen Peeters & Linda Baeten – Vervoort
- Afscheid voorzitter na 11 jaren dorpsraad, Jeroen vd Leur.
- Afscheid lid en notulist na 17 jaren dorpsraad, Mieny Smits
- Uitreiking gemeentelijke waarderingspenning door burgemeester Gilissen aan
Jeroen vd Leur en Mieny Smits.
- Afscheid leden dorpsraad: Barry Willems, Leoni Schaeffers, Petro v Herpen.
- Welkom nieuwe leden dorpsraad: Sander Hellegers, Marloes Zandbergen, Inge Loonen,
Twan Hanssen.
- Jubileum dameskoor Leunen
- Afscheid wethouder Ike Busser
- Afscheid Dave Groenen als vertegenwoordiger gemeente.
- Welkom Floor vd Giessen en Yvet Arts als nieuwe vertegenwoordigers gemeente.
- Kaartje afscheid coördinator gebiedsgericht werken gemeente Han Verkuijlen.
- Aanwezig op koningsdag voor felicitatie gedecoreerden.
- Start aanleg glasvezel van Glasweb in Leunen.
- Tekenen convenant “Leunen Zuid”
- Receptie nar Wim van Osch 2x11 jaar
De volgende personen maakten deel uit van de “felicitatie” commissie:
- Ger Litjens
- Sjaak Rongen
- Annie Janssen
- Marloes Zandbergen

14. Werkgroep Collectes
Ook in 2018 vond de gezamenlijke collecte van de goede doelen plaats.
Vele collectanten gingen op pad voor Het Prinses Beatrixfonds, Longfonds, Reumafonds,
Nierstichting, Nationaal Fonds Kinderhulp, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse
Hartstichting, Alzheimer Nederland, Rode Kruis afdeling Venray, Fonds Verstandelijk
Gehandicapten en de Parochie Leunen. In totaal werd er bijna € 10.000,-- opgehaald. Dit
kwam tot stand door medewerking van vele vrijwilligers, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn.

15. Werkgroep Communicatie / Website / Facebook
Voor elke dorpsraadvergadering wordt een uitnodiging, inclusief agenda in het dorpsblad de
LVH Courant gepubliceerd. Tevens worden hier publicaties verzorgd over bijzondere Leunse
aangelegenheden. Met de Gemeente Venray is afgesproken dat zij zaken die inwoners van
Leunen aangaan vooraf doorgeven aan het secretariaat van de dorpsraad zodat ook deze
informatie door de dorpsraad gepubliceerd kan worden in de LVH Courant. Dit laatste om
inwoners beter te informeren en om de betrokkenheid te vergroten. Vele inwoners van
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Leunen ontvangen de LVH Courant zodat men via de publicaties kennis kan nemen en
inbreng kan hebben over de onderwerpen die binnen de dorpsraad besproken worden.
Naast publicaties in de LVH Courant is informatie over de dorpsraad ook via internet te
raadplegen via de website http://leunen.dorpenvenray.nl/. Op deze site staat o.a. de
persoonlijke samenstelling, contactgegevens en doelstelling van de dorpsraad, alle notulen,
foto’s van projecten waar de dorpsraad mee bezig is (geweest), informatie over het
aanvragen van een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget, handige ‘links’ en een
nieuwsrubriek.
In het jaar 2018 heeft de werkgroep zich aanvankelijk beziggehouden met het actueel
brengen en houden van de website van de dorpsraad. Naast actueel nieuws over het dorp
en de dorpsraad is op de website een archief te vinden met veel historische informatie over
de dorpsraad zoals notulen, jaarverslagen en activiteiten. Het platform waarop de website
van de dorpsraad draait is echter aan vervanging toe. De website wordt derhalve sinds
medio 2018 niet meer onderhouden en zal komend jaar ophouden met bestaan.
Het DRO heeft eind 2018 aangegeven geen gezamenlijke website te laten ontwikkelen
waardoor de dorpsraad komend jaar op zoek gaat naar een alternatief
communicatieplatform. De bestaande website blijft weliswaar nog enige tijd in de lucht maar
wordt nauwelijks meer van nieuwe informatie voorzien. Alle digitaal aanwezige notulen, nog
relevante en actuele artikelen zijn op een Google drive omgeving veiliggesteld voor later
gebruik.
De werkgroep houdt tevens de Facebook pagina van Leunen
(http://facebook.com/dorpleunen) en Twitter (http://twitter.com/dorpleunen) bij.
Actuele nieuwsberichten worden op Facebook geplaatst. Deze berichten werden het
afgelopen jaar doorgaans door zo’n 380 volgers bekeken.
In 2019 zal de werkgroep actief aan de slag gaan met het op (laten) zetten van een nieuw
digitaal communicatieplatform als vervanging van de huidige website. De Facebook pagina
zal daarnaast nog gebruikt worden voor de actuele nieuwsberichten.
De volgende personen maakten in 2018 deel uit van deze werkgroep: Guido Voncken, Ger
Litjens en Misja Nabben.

16. Werkgroep Kermis
De kermiswerkgroep heeft in samenwerking met gemeente en kermisexploitant Gebr. Regter
de kermis georganiseerd.
Rolverdeling daarbij is: Regelen van contacten met gemeente, politie en straatcoaches, Ger
Litjens.
Contacten gebr. Regter, Bart Loonen.
Contacten basisschool “De Meent” Gerrie Pijpers.
Later in 2018 werd ook Inge Loonen aan de werkgroep toegevoegd.
Gezamenlijk hebben we een activiteitenprogramma samengesteld waarmee we proberen om
meer bezoekers naar de kermis te krijgen en het geheel gezelliger te maken.
Voorafgaand aan de kermis werden de 2 spandoeken met buizenframe weer geplaatst om
de kermis te promoten. Deze werden geplaatst bij 2 toegangswegen van het dorp. Een bij de
familie Jenniskens ter hoogte van de zuivelweg en een bij partyservice / slagerij Verkoeijen.
Dit jaar was er voor de zevendemaal een officiële opening op de zaterdag waarbij de
jeugddrumband voor de muzikale omlijsting zorgde. Daarnaast was er een Leunse
dansgroep die voor enkele geweldige dansen zorgden.
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Ook van de partij was de kleurwedstrijd voor basisschoolleerlingen waarbij de Gebr. Regter
voor de prijsjes zorgden in de vorm van vrijkaartjes voor de kermisattracties, ook verzorgden
zij vrijkaartjes voor de leden van de drumband.
Voor het tweede jaar hebben we in samenwerking met De Meent kermisburgemeesters
aangesteld. Uit groep 5 werd gevraagd wie er burgemeester wilde worden. Daar is 1 jongen
en 1 meisje uitgekozen. Dit jaar waren dat: Stijn Jacobs en
Janne Litjens. Nadat ze officieel beëdigd waren verrichten zij
de openingshandeling door een skippybal in een goal te
schieten met een botsauto. Op zondag aankondiging
ballonnenclown en uitzoeken van de mooiste kleurplaten,
maandag de speurtocht uitdelen controleren en prijswinnaars
uitkiezen, dinsdag prijzen uitreiken van de kleurwedstrijd en de
speurtocht. Regter zorgde voor de prijzen van de kleurplaten
en de speurtocht. Een groot dank je wel voor Regter die hier
super aan meegewerkt hebben.
Ook dit jaar was er een kermiscommissie waarin alle verenigingen zitten die een activiteit bij
De Baank organiseren. De werkgroep kermis van de dorpsraad is hierin ook
vertegenwoordigd. Cafe 1878 had nog geen zitting in die commissie en zij hebben een eigen
programma gedraaid.
Op zondag was er op uitnodiging van de Dorpsraad een ballonnenclown
(Siem Neervoort) aanwezig op de kermis. Dit ter vermaak van de
kinderen op de dag dat veel families de kermis bezoeken. Hiernaast was
er een ranjakoe maar die viel letterlijk en figuurlijk in het water door de
hevige regenbui op zondagmiddag.

Er vond nog wel overleg plaats met de politie maar er heeft zich geen
enkel incident voorgedaan. De sfeer is ontspannen en gezellig zoals het
hoort op een kermis. Politie bedankt voor de samenwerking.
In de evaluatie van de kermis kwam wederom de vraag naar boven om een gezamenlijk
kermisprogramma te gaan draaien. Op initiatief van de dorpsraad is daarop de
kermiswerkgroep van De Baank in gesprek gegaan met Maikel en Inge van 1878. Hieruit
kwam al snel naar voren dat dit een gedeelde wens was alleen de ideeën over hoe lagen
nogal uit elkaar. Deze werden opgelost met als gevolg dat er voor 2019 een gezamenlijk
kermisprogramma gemaakt is waarbij cafe 1878 dicht gaat en de activiteiten zich
concentreren in of rondom De Baank.
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17. Werkgroep Kerstversiering
Voor het derde jaar op rij werd de grote boom in de tuin van de pastorie gebruikt om Leunen
in de gewenste kerstsfeer te brengen. Rick Jenniskens werd gevraagd om met de ver-reiker
te assisteren. De basisschool zorgde voor versieringen en de reacties vanuit het dorp waren
positief. Er is besloten om de kerstverlichting permanent te laten hangen in de boom bij de
pastorie. Ook hebben we afgesproken enkele lengtes kerstverlichting extra te bestellen en
deze eind 2019 erbij te hangen.

18. Werkgroep Strategisch plan Leunen
De werkgroep Strategisch Plan Leunen heeft eind 2018 een eerste aanzet gemaakt voor een
plan van aanpak om te komen tot een vernieuwd Dorp Ontwikkelingsplan voor Leunen.
Het plan is opgepakt om een dorpsbrede enquete te houden en vervolgens met de
uitkomsten van deze enquete het dorp in te gaan en het gesprek aan te gaan met
dorpsbewoners. Dit alles zal in 2019 worden geeffectueerd.

19. Onderhoud openbaar groen
In 2018 heeft wederom de groenploeg van de KBO Leunen het onderhoud verzorgd van het
openbaar groen in Leunen. Ook dit jaar lagen de rozenperkjes en de beplanting aan de
Leunse toegangswegen er weer keurig verzorgt bij. Ook de voortuin van ons MFC wordt
door de groenploeg netjes onderhouden.
In samenwerking met de gemeente is er op een veilige en prettige manier gewerkt langs
straten en pleinen. De Dorpsraad kan met tevredenheid terugkijken, en naar de toekomst is
het groen onderhoud ook gewaarborgd.

20. Leefbaarheidbudget 2018
Ten behoeve van de leefbaarheid in Leunen heeft de dorpsraad jaarlijks een budget
beschikbaar ter verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Dit leefbaarheidsbudget wordt
jaarlijks door de Gemeente Venray ter beschikking gesteld aan de dorpsraad die dit budget
mag toekennen aan ingediende initiatieven. Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend
bij de dorpsraad. Dit kan via het secretariaat. De procedure om een bijdrage aan te vragen
uit het leefbaarheidsbudget is vastgelegd en is ook terug te vinden op
http://leunen.dorpenvenray.nl/.
In 2016 is deze procedure nog aangepast en in de LVH Courant is nogmaals kenbaar
gemaakt aan de inwoners van Leunen dat deze mogelijkheid er is. Dit jaar is er geen bedrag
uit het leefbaarheidsbudget toegekend n.a.v. een verzoek uit de Leunse gemeenschap.
De dorpsraad gaat bekijken hoe we de Leunse gemeenschap aan kunnen zetten tot het
indienen voor een aanvraag voor dit geldpotje.

Jaarverslag Dorpsraad Leunen 2018 - 7Maart2019

21. Overleg dorpsraden LVH
Sinds 2011 vindt er eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering plaats tussen de
voltallige dorpsraden van Leunen, Veulen en Heide. In augustus 2018 heeft deze jaarlijkse
vergadering plaatsgevonden in de Schol in Heide.
De drie dorpen vormen samen al geruime tijd een hecht cluster en er zijn veel onderlinge
relaties zowel qua verenigingen als voorzieningen. Doelstelling van dit overleg is om beter
samen te werken op diverse terreinen uiteraard met behoud van de eigen identiteit van
ieders dorp. Projecten die zijn opgepakt naar aanleiding van dit overleg zijn het samengaan
van de dorpskrantjes van Heide / Leunen / Veulen, verkeersveiligheid en het organiseren
van een gezamenlijke activiteit voor de jeugd van de drie dorpen.

22. Voorzittersoverleg
Op initiatief van de dorpsraad is enkele jaren geleden het zogenaamde Voorzittersoverleg
geïntroduceerd waarvoor alle voorzitters van verenigingen die actief zijn in Leunen worden
uitgenodigd. Deze vergadering wordt gebruikt als klankbord om belangrijke signalen uit het
dorp op te vangen. Tevens biedt dit overleg een platform voor samenwerking en
kennisdeling tussen de verschillende verenigingen.
In 2018 heeft dit overleg niet plaatsgevonden. Het laatste overleg is op 23 november 2015
geweest in MFC De Baank waarbij een presentatie is gegeven aan alle voorzitters inzake het
project herinrichting dorpsplein. Zowel het plan van aanpak, financiën en concept plannen
zijn gedeeld en feedback is mee terug genomen door de werkgroep.
In 2019 zijn in maart en oktober al 2 data gereserveerd om dit overleg opnieuw op te pakken
onder voorzitterschap van de Dorpsraad.
..
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Jaarplanning 2019
Routeplanner voor vitale dopen en wijken “Leefbaarheid 2020”;
Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Leunen.
De structuurvisie DOP Leunen is op 23 november 2010 behandeld door de raadscommissie
Stedelijke Ontwikkeling en op 14 december 2010 goedgekeurd door de raad. In de
Structuurvisie staat beschreven hoe Leunen er over 10 jaar uit zou moeten zien in ruimtelijk,
functioneel, economisch en sociaal-maatschappelijk opzicht.
De Structuurvisie DOP Leunen bestaat uit drie onderdelen.
1. Er is een analyse van het dorp gemaakt, met als onderdeel een sterkte-/zwakte
analyse.
2. Een visie op het betreffende dorp, waarin wordt beschreven hoe het er over ongeveer
tien jaar uit zou moeten zien.
3. Een uitvoeringsprogramma hoe deze visie te realiseren, met daarin één topprioriteit
benoemd.
In alle onderdelen wordt ingegaan op zowel ruimtelijke, functionele, economische als sociaalmaatschappelijke thema’s.
De prioriteiten voor 2019 zijn vastgelegd in de DOP-prioriteiten lijst.
(bron: Dorpsraad Leunen - DOP Prioriteitenlijst 2019 - 18Feb2019), waarvan hieronder een
kopie is opgenomen.
Deze lijst is vastgesteld op de vergadering van 18 februari 2019. Deze lijst is identiek aan de
lijst van 2018. Hiervoor is besloten omdat de dorps-enquête die is uitgezet op korte termijn
nieuwe informatie zal opleveren die de DOP lijst zeer waarschijnlijk zal bepalen.
Voorlopige
Prioriteit
2019
1

Prioriteit
2018
1

Omschrijving project uitvoeringsprogramma

2

2

3

3

Verkeersveiligheid:
 Via Venray & landbouwverkeersroute
 Plan de Steeg: bestrating & verlichting
 Kruising afrit Deurneseweg fietspad Leunseweg bij rotonde
Onvoldoende snelheid beperkende maatregelen
Herinrichting Dorpskern Leunen
De Brink is in 2016 afgebroken. De intentie van de Dorpsraad is om in
overleg met de Schakel, Kerk, De Baank, De Meent en de Gemeente te
komen met een integraal plan voor herinrichting van het plein.
Woningbouw:
 Onderzoeken wat de actuele woonbehoefte in Leunen is


Senioren wonen / langer zelfstandig wonen
Door de vergrijzing en de zich terugtrekkende rol van de overheid in
de ouderenzorg zullen ouderen langer zelfstandig moeten kunnen
blijven wonen. De Dorpsraad wil dit ondersteunen door kritisch te
kijken naar bouwplannen algemeen in Leunen.



Vrije sector woningen “Achterom”: nog enkele kavels voor het
bouwen van een vrijstaande woning in eigen beheer.



Nieuwbouwplan “Leunen Zuid” (perceel Mts. Claessens): Janssen De
Jong en Wonen Limburg willen gezamenlijk woningbouw ontwikkelen.
Mix van koop en sociale huur.
De Dorpsraad ziet hier graag een gefaseerde aanleg om integratie in
het dorp beter mogelijk te maken en om te voorkomen dat dit een
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aparte wijk binnen het dorp wordt. Mede doordat van kandidaat
huurders geen binding met het dorp gevraagd wordt.

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8



Vrije sector woningen “Molenhofweg”: 4 toekomstige kavels voor het
bouwen van een vrijstaande woning in eigen beheer.



Nieuwbouwproject “De steeg”

Verbetering bedrijventerrein:
Voor het industrieterrein van de Oude Melkfabriek loopt op dit moment
een initiatief van Hoex Bouw in samenwerking met Maessen.
Stimuleren van een snelle verbetering / aanleg van het bedrijventerrein.
Bewaken van de bestemming “kleine detailhandel”. Toezien oneigenlijk
gebruik van gebouwen of bestemming. Verloedering melden en
tegengaan daar waar mogelijk.
Behoud van gemeenschappelijke voorzieningen
 Monitoren financiële positie de Baank door jaarlijks met bestuur af te
spreken.
 Onderzoeken toekomstige (on)mogelijkheden kerkgebouw Leunen.
In 2017 geen directe contacten, die lopen voornamelijk via het
Herinrichting Dorpskern Leunen.
Onderwijs & kinderopvang in Leunen
Goede voorzieningen en onderwijs, waardoor Leunen aantrekkelijk blijft
om te komen wonen.
Aktie: uitnodigen schooldirecteur om meer helderheid te krijgen over dit
punt.
Verbeteren dorpsentrees:
Wat betreft de Albionstraat / Leunseweg bestaat de wens om de
aanplanting van beukenhaag en rozenstruiken door te trekken tot aan het
viaduct.
Oppakken door werkgroep Verbeteren Entrees Leunen
Windmolens
Aktie: Volgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

“Samen werken aan een leefbaar- sterk dorp Leunen”
In 2019 zullen de volgende werkgroepen actief zijn (In volgorde van prioriteit volgens het

DOP):
1. Via Venray
2. Verkeersveiligheid
3. Herinrichting Dorpskern Leunen
4. Woningbouw
5. Verbetering bedrijventerrein
6. Behoud van gemeenschappelijke voorzieningen
7. Onderwijs en jeugdactiviteiten
8. Verbetering Dorpsentrees
9. Windmolens
10. Dorps Raden Overleg (DRO)
11. Werkgroep wandelpaden
12. Werkgroep Leunen Historie
13. Felicitatie Commissie
14. Collectes
15. Website / facebook
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16. Kermis
17. Kerstversiering
18. Strategisch plan Leunen 2030
Afhankelijk van de uitkomst van de enquête die in februari 2019 is opgezet door de
werkgroep “Strategisch plan Leunen 2030” zullen er mogelijk nog nieuwe werkgroepen
ontstaan.

Jaarprogramma voor 2019
Activiteiten
o
o
o

Aantal vergaderingen Dagelijks Bestuur:
Aantal reguliere Dorpsraadsvergaderingen:
Vergaderlocatie:

Aantal vergaderingen elders:
o Dorpsradenoverleg:

Datum: 11-03-2019
Handtekening Voorzitter
Annemarie Kruijssen

11
11
9 x MFC De Baank
2 x Café 1878
11

Datum: 11-03-2019
Handtekening Secretaris
Gerrit Reintjes
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Bijlage - Werkwijze Dorpsraad Leunen
In deze bijlage is de werkwijze beschreven van de Dorpsraad Leunen. Per activiteit of werkgroep is beschreven wat het doel is, hoe dit wordt
vormgegeven en wie daarin de hoofdrol heeft.
Dit is afgeleid van het “Werkplan 2012-2014”. Vanaf 2015 voert de Dorpsraad Leunen geen apart werkplan meer.
Activiteit of
Werkgroep
DBvergadering

Jaar
vergadering

Dorpsraad
vergadering

Doelstelling

Hoe

Wie/wat

Wanneer

-Voorbereiding van de agenda
dorpsraadvergadering.
- Voorbereiding voorzittersoverleg
en Thema-avonden.
- Afvaardiging naar het DRO.
-Voorbereiding clusteroverleg LVH.
Tijdens de jaarvergadering doet het
DB, de voorzitter, penningmeester
en de secretaris verslag van het
afgelopen jaar.

Maagdelijke vergadering
11 x per jaar volgens
vergaderrooster bij een van de DB
leden thuis.

Dagelijks bestuur ( voorzitter,
secretaris, vice-voorzitter)

Wordt per vergadering
afgestemd tussen DB leden.

De penningmeester maakt een
concept financieel verslag en deelt
dit met het DB voor de
jaarvergadering.
De secretaris voert de regie over
het jaarverslag. De leden van de
werkgroepen wordt gevraagd zelf
iets over hun werkgroep te (her)
schrijven.
 Agenderen van onderwerpen
die met leefbaarheid van het
dorp te maken hebben
 Het verdelen van het werk over
de diverse werkgroepen.
 Inbrengen en bespreken
nieuwe
ideeën en initiatieven
 proberen met interessante
agendapunten dorpsbewoners
op de vergadering te krijgen.

Hoofdrollen voor penningmeester en
secretaris.
Je sluit het jaar af met een evaluatie
en start met een nieuw jaarplan in de
vorm van de DOP-prioriteiten lijst.

Maart ….

Leden dorpsraad Leunen en alle
vrijwilligers in de werkgroepen.

Volgens vergaderrooster 11 x
per jaar.
3e maandag vd maand mits dit
geen feestdag is.

Het bevorderen van de leefbaarheid
in Leunen.
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Werving
nieuwe
dorpsraad
leden
Voorzitters
overleg

De dorpsraad bestaat uit minimaal 5
en maximaal 13 leden.

Werving nieuwe leden.
Meestal eerst polsen in de
netwerken van de Dorpsraadleden
Volgens het verkiezingsreglement

Verkiezingscommissie

Starten met de werving voor de
jaarvergadering.

Het voorzittersoverleg is bedoeld
om meer draagvlak te krijgen in het
dorp voor alle lopende trajecten en
het integraal- DOP

Dagelijks bestuur

2 x per jaar

Thema-avond
dorpsraad

Het doel moet zijn meer draagvlak
uit het dorp en input voor nieuwe
projecten, die we willen gaan
oppakken en gaan realiseren.
Maatschappelijke activiteiten.

- Agenda
- Verslag
- Thema
- Bevorderen levensvatbaarheid
verenigingsleven
- Bevorderen betrokkenheid jeugd
Aandacht voor relevante
maatschappelijke thema’s.

Geen vaste frequentie.
Proberen te koppelen aan
jaarvergadering.

DRO

Iedere dorpsraad-vergadering wordt
door de vertegenwoordiging van de
dorpsraad uit het DRO-verslag
uitgebracht van de besproken
zaken in het dorpsradenoverleg en
omgekeerd.
Het DRO adviseert de gemeente
Venray.
Ervaringen en actuele onderwerpen
bespreken met de Dorpsraden van
Leunen, Veulen en Heide
Sociaal netwerk voor het dorp
Leunen. Deze website is een
platform van informatie-uitwisseling
voor de vrijwilligers en bewoners
van Leunen.

Per onderwerp brengen de
werkgroepen de behoeften en ideeën
in kaart.
Aan de hand van deze gegevens
gaan de werkgroepen gericht met
betreffende onderwerpen aan de
slag. Nauwe samenwerking met de
andere werkgroepen.
In de stichting zijn alle dorpsraden
van de Gemeente Venray verenigd.
Vanuit de DR Leunen zijn er 2
afgevaardigden, bij voorkeur is een
daarvan de voorzitter.

Gezamenlijke vergadering met de 3
dorpsraden.

Dagelijks bestuur, leden

1 x per jaar, om beurten het
initiatief.

Virtueel plein sociale media
inwoners van Leunen informeren
en enthousiasmeren.
Hyves, Facebook, Twitter
Voorbeeld
http://www.actiefhouthem.nl/
De Dorpsraad probeert burgers te
betrekken door deze uit te nodigen

Activiteiten kalender
LVH Courant
Dagelijks bestuur
-Werkgroep communicatie

Doorlopend

Leden dorpsraad Leunen en alle
vrijwilligers in de werkgroepen.
-Werkgroep integraal DOP Leunen.

Doorlopend

Clusteroverle
g LVH
Website,
sociale media

Burger
participatie

Het stimuleren van actief
burgerschap en zelfsturende
bewonersorganisaties,/
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Overleg

Iedere 1e maandag van de
maand vergadert de Stichting
Dorpsradenoverleg Venray in
Gemeenschapshuis
Gelderkoel te Heide.
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Werkgroepen

deel te nemen in een bepaalde
(nieuwe) werkgroep.
Overleg met de jeugd van LVH

-Gebiedsgericht werken gemeente
Venray
Initiatieven en ideeën van de jeugd
van Leunen stimuleren,
ondersteunen en waar mogelijk
realiseren. Gezamenlijke
jeugdactiviteiten met Heide en
Veulen proberen op te zetten.
Gemeente en de Firma Sterevents

Jeugd
commissie

De jeugdcommissie die samen met
de jeugd van de buurdorpen Veulen
en Heide activiteiten gaan
organiseren

Kermis
Leunen

Het verzorgen en afstemmen van
de kermis in Leunen.

Overleg met gemeente en DRO.
Overleg met bestuur de Baank en
Café 1878.

Historie
Leunen

Het bewaren van de historie
Leunen.

Leden Werkgroep Historie Leunen

Doorlopend

Werkgroep
groenploeg
(KBO)
Trimtuin WTL

Onderhoud openbaar groen.

Iedere maand komt de werkgroep
bij elkaar in het vaste
vergaderlokaal. Tijdens deze vaste
bijeenkomsten worden de plannen
besproken en de ingekomen
materialen uit gesorteerd. Alle
ingekomen archieven worden zo
gescand zodat zo veel mogelijk
digitaal bewaard kan worden.
Samenwerking met gemeente
Venray volgens bestek.

Leden groenploeg (KBO)

Doorlopend

Samenwerking met gemeente
Venray
Voorbeelden zijn Kern met Pit, NL
Doet Burendag Oranjefonds,
Project Bewonersinitiatieven
Venray.
Volgens onderhoudsplan
wandelroute Leunse Paes en het
Ommetje Leunen – Veltum

Werkgroep Trimtuin Leunen (WTL)
en vrijwilligers NL doet.
De werkgroepen zijn zelf actief
betreft het werven van fondsen.

Doorlopend

Leden Werkgroep Wandelpaden
Leunen (WWL)

4 x per jaar gezamenlijk de
Leunse Paes wandelen 2 x per
jaar het Ommetje Leunen –
Veltum gezamenlijk wandelen.
2 x per jaar
onderhoudswerkzaamheden
verrichten.

Fondsen
werving
Wandelpaden
WWL

Trimtuin Leunen aan te leggen
inrichten en onderhouden.
Om via extra financiering
toekomstige
Leefbaarheidsprojecten te kunnen
uitvoeren.
Het realiseren en onderhouden van
verschillende wandelroutes in het
dorp Leunen.
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2 tot 4 x per jaar.

Jaarlijks

Als dit nodig is voor een
bepaald project.
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