
Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank - 24-6-2019 

  

Aanwezig 

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

Reintjes, Guido Voncken, Twan Hanssen, Ger Litjens, Sander Hellegers, Inge Loonen, Marloes 

Zandbergen. Aanwezig namens de Gemeente Venray: Floor van Giesen, Yvette Arts. Publieke tribune: 

Peel en Maas, Hallo, Sharon Linskens, Job Janssen en Elly Theunis. 

1. Opening 

Annemarie opent de vergadering. 

2. Mededelingen 

Vergadering 15 juli komt te vervallen – Vergadering 19 augustus gaat door in Anno 1878 

Bindingsavond is vastgesteld op 2 november. 

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

Notulen zijn vastgesteld. 

Notulen gesloten gedeelten zijn ter kennisgeving aangenomen. 

4. Bespreken Actielijst van 13-5-2019 

SOIL laten staan 

Data laten staan 

DOP prioriteiten verplaatsen tot na de platte kar activiteit 

Melkfabriek – Inge neemt nogmaals contact op met Harry Maessen 

Vrijwilligersvergoeding – opstelling document door Sander blijft staan 

5. Bespreken ingekomen stukken 

5-5 RooyIn  

27-5 (Martine Bruinink) – Uitnodiging thema avond duurzaamheid 12 juni. Sander heeft 

deze avond bezocht. Is een innoverende avond geworden. Er kwam een discussie opgang 

die niet helemaal in de planning lag. Leerzame avond maar niet verlopen volgens de 

agenda. 

9-6 (Henny Jenner) – invullen enquête Abriplan Venray. Vraag 1: Keuze C (Handhaven 

huidige beleid, Vraag 2: Keuze A (geen onderhoud) 

11-6 (Jeroen van de Leur) – Free WiFi Brinkplein. Over een half jaar evalueren hoe dit 

loopt in Ysselsteyn (toevoegen aan op de lange termijn agenda) 

11-6 (Jeroen van de Leur) – Zijn de speelplekken in jouw woonplaats rookvrij? Dorpsraad 

laat deze passeren. Ter kennisgeving aangenomen. 

 

6. Jeugdactiviteiten in Leunen – informatief / meningsvorming 

Job en Sharon zijn aangesloten om de plannen rondom de jeugd activiteiten (groep 4 tot 7 en groep 7 

tot 16 jaar). Job richt zich op de groep “groep 4 tot 7 en Sharon op de groep “groep 7 tot 16 jaar) 

verder toe te lichten. Binnenkort gaan Job en Gerrie naar de gemeente om de subsidie 

mogelijkheden verder te verkennen.  

Job en Sharon vragen of dat de financiën onder de paraplu van de dorpsraad kunnen vallen. 

Zodoende zou het oprichten van een stichting niet nodig zijn. 



Daarnaast is er de vraag of dat ze eventueel aanspraak kunnen maken op een startkapitaal vanuit het 

leefbaarheidsbudget. Groep (groep 7 / 16 jaar – Sharon) vragen om een eenmalig startkapitaal en 

groep (groep 4 / 7 – Job) verwacht dat er elk jaar een aanvraag ingediend zal worden. 

Doel is om de leefbaarheid in Leunen weer te vergroten, de jeugd weer meer binden aan het dorp. 

Naast de bedragen die aan de werkgroep jeugd zijn toegeschreven is het verzoek om toch een advies 

om verzoek leefbaarheidsbudget in te vullen. Zodoende kan de DR bekijken wat we nog toe kunnen 

kennen vanuit het leefbaarheidsbudget. In de DR vergadering van 19 augustus wordt deze 

besproken. 

7. Kermis Leunen - informatief 

De gedateerde attracties was enigszins teleurstellend. Erg vriendelijke mensen die de attracties 

beheerde. De opstelling kan anders. Dit wordt geëvalueerd en besproken. 

Er was veel belangstelling bij de opening. Paar kleine organisatorische dingetjes die beter zouden 

kunnen. De Mini Disco en de Wipe Out competitie was een succes. 

Het initiatief om het horeca gedeelte weer samen op te pakken (De Baank en Anno 1878) voor 

volgend jaar is er weer. Evaluatie vindt plaats 25 juni.  

8. Herinrichting dorpskern Leunen - informatief 

Tot nu toe positieve reacties. Projectleider vanuit de gemeente Eric Weijsen gaat elders werken. In 

afwachting van de opvolger. 

Alles loopt tot op heden goed. Fijn dat het stuk bij de kerk ook aangepakt wordt. Voor de bouwvak 

zou het af moeten zijn. 

 
 
9. GlasWeb Tientje voor een Vriendje – hoe te besteden - meningsvorming 

Het is niet meer te achterhalen waar deze 3500 euro aan toebehoort.  

Idee om initiatieven uit de samenleving te laten komen en dan Leunen te laten stemmen wat de 

activiteit gaat worden. Dit wordt voorgelegd aan het voorzittersoverleg. 

10. Wij Ontwikkeld Dag - meningsvorming 

DR heeft een uitnodiging ontvangen van de gemeente om hieraan mee te doen. Deze dag vindt 

plaats op 27 september 2019. De gemeente wil deze dag gebruiken om in verbinding te komen en 

samen te werken met de inwoners en partners. 

Idee is om 27 september de eerste resultaten van de platte kar activiteit te delen en daarnaast 

terugblikken op projecten uit het verleden. 

11. Arbeidsmigrantenhuisvesting in Oirlo - informatief 

Sander is naar de sessie in het Parkhotel in horst geweest. De insteek van deze sessie was om met 

mensen rond de tafel te gaan die “mee” willen denken. 

Het was een constructief gesprek. De ideeën en de plannen die er zijn hebben ze kunnen laten zien. 

Vragen zoals beperkingen van omliggende (stankcirkels, etc). 

Work en Stay gaat nu verder met zijn voorwerk en daarmee naar de Gemeente. 

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



 

 

 

Rol  
Voorzitter AvK 
Vicevoorzitter GL 
Secretaris GR 
Penningmeester SR 
Notulist MZ 

 

Werkgroep  
Via Venray GR, MN, AJ, SR, SH – Deze ligt 

voorlopig stil ivm fijnstof 
compensatie 

Verkeersveiligheid, SH,  GV, (PvH), MZ, AJ, IL – 
Enge Steeg, in afwachting van de 
komremmer. Bezig met de 
uitvoeringsuitwerking. Concept 
overeenkomst bloembak beheer 
ontvangen. Als definitief ontwerp 
er is dan kan er een budget 
raming plaats vinden. 
 
De realisatie van de Albionstraat 
– breed agenderen 

Verbetering bedrijventerrein SH, (PvH), IL -  
Herinrichting Dorpskern Leunen GL, SR, AvK -  
Woningbouw SH,( PvH), AJ, IL,GP – 

Verkaveling is in volle gang. 3 
kavels komen er extra bij wegens 
verdwijnen mileucirkel  

Behoud van 
gemeenschappelijke 
voorzieningen 

GR, MN, GV -  

Onderwijs en jeugdactiviteiten GV, GL, GP – in augustus op de 
agenda 

Verbetering Dorpsentrees SR – Op de Veulenseweg onkruid 
verwijderd. 

Duurzaamheid GR, SH 
Dorps Raden Overleg (DRO) AvK, GV/SH – Presentatie van 

VKKL geweest. Sander zal deze 
presentatie delen. 

Werkgroep wandelpaden SR – rollator ommetje is 
gerealiseerd. Bord op dorpsplein 
is geplaats 

Werkgroep Leunen Historie GR 
Felicitatie Commissie GL, SR, AJ,MZ 
Werkgroep collectes SR – ruim 9000 overgemaakt 

naar de goede doelen. 



 

Werkgroep website / facebook MN, GV, GL – Aurora fotografie 
geweest of dat zij wat 
interessante foto’s beschikbaar 
had voor het dorp. Deze heeft zij 
kosteloos gedeeld zodat wij deze 
gebruiken voor de site. 
 
Op een haar na is website bijna 
operationeel. 
 
Misha heeft adressen van de 
verenigingen nodig. Gerrie levert 
deze aan. 

Werkgroep kermis GL, GP, IL -  
Werkgroep kerstversiering GL, SR -  
Strategisch plan Leunen SH, GL, GV - 24 augustus. 

Sander zal deze communiceren 
via de LVH 

75 jaar bevrijding GL, AvK, TH, MZ, PL (namens 
werkgroep historie Leunen) – 
Programma staat vast, update 
vergadering 19-8. 

 

 

 

13. Rondvraag 

Gerrie vraagt zich af waarom de verlichting van de kerk in Leunen niet via de lantaarnverlichting 

geleverd kan worden. Sjaak gaat informeren wat de mogelijkheden voor Leunen zijn. 

 

Sander geeft aan dat Work en Stay heeft aangegeven 5000 euro voor de dorpsraden beschikbaar 

heeft (tzt) 

 

Einde vergadering 


