
Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank - 14-5-2019 

  

Aanwezig 

Aanwezig Dorpsraad Leunen: Sjaak Rongen, Annie Janssen, Misja Nabben, Gerrie Pijpers, Gerrit 

Reintjes, Guido Voncken, Ger Litjens, Sander Hellegers, Inge Loonen, Marloes Zandbergen. Aanwezig 

namens de Gemeente Venray: Floor van Giesen, Yvette Arts. Publieke tribune: Willem Menting (Peel 

en Maas). 

1. Opening 

Ger opent de vergadering. Annemarie is verhinderd. 

2. Mededelingen 

Ed Stevens aangedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Gemeente roept op om mensen op tijd 

aan te dragen als ze hiervoor in aanmerking komen. Het is een proces van minimaal een jaar. 

Agenda punt 9 omruilen met punt 11. 

3. Vastelling van de notulen van 13-05-2019 

Punt 4 (glasweb) – er zijn vragen gesteld of dat het bedrag van een tientje voor een vriendje naar 

rato verdeeld kan worden onder de verenigingen. Ger heeft dit nagevraagd maar het is niet te 

achterhalen wie van welke vereniging zijn bijdrage heeft geleverd. Er zal een brief verstuurd worden 

naar verenigingen met deze uitleg van dit probleem en hoe dit samen op te lossen. 

Dit is een algemeen probleem. In Oirlo is bijvoorbeeld besloten om het bedrag uit te keren aan de 

carnavals vereniging. 

Ontbreken vaststelling voorstel leefbaarheidsgelden. In de vergadering van 13 mei 2018 zijn deze 

overgenomen zoals vastgesteld. Het voorstel is zoals hieronder aangenomen: 

Glasweb - €1500 

Website - €2500 

75 jaar bevrijding - €3520 

Punt 6 (kascontrole) – Twan en Guido nemen dit jaar de kascontrole voor hun rekening. Mischa is 

gedistantieerd. 

4. Bespreken Actielijst van 15-4-2019 

KvK inschrijving nog niet rond. Moeten nog een paar leden tekenen. 

5. Bespreken ingekomen stukken 

Zie bijlage vergaderstukken 

1. RooyIn – Wie wil vanuit de DR Leunen naar deze sessie? Er is geen interesse vooral 

omdat het gaat om nagenoeg een volledige zaterdag. 

6. Vrijwilligers vergoeding - meningsvorming 

In het DRO is dit onderwerp recent besproken middels een stuk getiteld “vergoeding voor vrijwilligers 

in het publieke domein”. 

De kern van het verhaal is “om te participeren in de DRO- en de dorpsraden vergadering en allen die 

aantoonbaar in het publieke domein diensten verlenen, een vergoeding te geven die gelijkwaardig is 

met de commissieleden in de gemeente, met andere woorden 70 euro per vergadering. 



Concluderend hebben de DR leden van Leunen geen behoefte aan de 70 euro vergoeding per 

vergadering. Ze zien hun bijdrage aan de DR Leunen als een vrijwilligers “functie”. 

Mocht hier budget voor zijn dan ziet de DR Leunen deze vergoeding liever terug als bijdrage voor het 

leefbaarheidsbudget. 

7. Kermis Leunen 2019 

De platte kar cq podium komt toch weer op dezelfde plek als vorig jaar te staan. Er is gekeken naar 

een alternatieve plek maar de conclusie is dat deze plek toch de beste plek is. 

Als extra attractie komt er dit jaar de succesvolle “wiped out baan” 

De ongelukkige samenval van de kermis in Leunen met de vierdaagse, het plein festijn in Venray, 

Vaderdag, landmacht dagen en de mudrun in Wanssum wordt als een zorg gezien voor het succes 

van een kermis in een kleine kern als Leunen. Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen Jan 

Loonen, Peter Driesen en DR Leunen om te kijken voor een opening voor een extra boost voor de 

kermis in Leunen. Helaas is dit niet gelukt maar heeft de kermiscommissie wel de mogelijkheid 

gekregen om alsnog een verzoek in te dienen voor een evenementen subsidie (500 euro). Het is nu 

afwachten of dat deze wordt geaccepteerd. Of dat dit verzoek wordt geaccepteerd wordt pas bekend 

na de kermis. 

Vanuit de kermiscommissie komt de vraag aan de DR Leunen of dat de DR Leunen deze 500 euro wil 

voor financieren. Deze voor financiering is akkoord vanuit de DR Leunen. 

8. Herinrichting dorpskern Leunen 

Plein is met de kermis klaar. Gedeelte bij kerkhof wordt na de kermis aangepakt. Twee banken van 

de gemeente Venray gekregen die “over” waren. Deze zijn inmiddels geplaatst. 

Op het plein komt 1 laadpaal voor elektrische auto’s. 

 

11. Arbeidsmigrantenhuisvesting Oirlo - informatief 

Update over laatste omgevingsdialoog.  

De sfeer was bezorgd en grimmig. 

Ontsluiting verkeer heeft als voorkeur aan de kant van de A73. Work and Stay is in gesprek met 

Rijkswaterstaat hierover. Uitsluitsel over de ontsluiting is voor Leunen van belang aangezien het 

wegennet Oirlo / Leunen niet ingericht is op nog meer verkeersdruk, fietsers en voetgangers. 

DR blijft de ontwikkelingen volgen. Wanneer is volgende dialoog, Marloes vraagt dit na. 

 

9. Plan van aanpak “Behoud van Gemeenschappelijke Voorzieningen” 

Kerk: Actie 1 wordt geschrapt.  

Dorpsplein: Actie 1 wordt geschrapt na voltooien werkzaamheden dorpsplein.  Actie 2 is voor 

gemeente.  

Ouderenzorg: Zorgcomplex voor ouderen.  

 

10. Voorzittersoverleg 

Ontbrekende notulen 



12. Bespreken status en acties van (DOP)-werk groepen 
 

Ontbrekende notulen.  

 

Rol  
Voorzitter AvK 
Vicevoorzitter GL 
Secretaris GR 
Penningmeester SR 
Notulist MZ 

 

Werkgroep  
Via Venray GR, MN, AJ, SR, SH 
Verkeersveiligheid, SH,  GV, (PvH), MZ, AJ, IL 
Verbetering bedrijventerrein SH, (PvH), IL 
Herinrichting Dorpskern Leunen GL, SR, AvK 
Woningbouw SH,( PvH), AJ, IL,GP 
Behoud van 
gemeenschappelijke 
voorzieningen 

GR, MN, GV 

Onderwijs en jeugdactiviteiten GV, GL, GP 
Verbetering Dorpsentrees SR 
Windmolens GR, SH 
Dorps Raden Overleg (DRO) AvK, GV/SH 
Werkgroep wandelpaden SR 
Werkgroep Leunen Historie GR 
Felicitatie Comissie GL, SR, AJ,MZ 
Werkgroep collectes SR 
Werkgroep website / facebook MN, GV, GL 
Werkgroep kermis GL, GP, IL 
Werkgroep kerstversiering GL, SR 

 

 

13. Rondvraag 

Ontbrekende notulen 

 


