Notulen Dorpsraad Leunen – Cafe 1878–19-08-2019
Aanwezig
Aanwezig Dorpsraad Leunen:Sjaak Rongen, Annie Janssen, MisjaNabben, Gerrit Reintjes, Guido
Voncken, Ger Litjens, Sander Hellegers, Inge Loonen, Marloes Zandbergen, Aanwezig namens de
Gemeente Venray:Floor van Giesen, Geert Claessens, MartieneBruinink, Publieke tribune: Henk
Willemsen
1. Opening

Annemarie opent de vergadering.
2. Mededelingen
MartieneBruinink: Inwoners van de Meester Haan straat hebben rechtstreeks contact gezocht met
de burgemeester vanwege te hard rijden in deze straat. Er zal een tijdelijke smiley geplaatst gaan
worden om zodoende wellicht de snelheid eruit te krijgen.
Annemarie: DR heeft een brief gestuurd aan Jan Loonenivm het samenvallen van de kermis met het
pleinfestijn. Het nieuwe beleid van de gemeente is om afwegingen te maken maar dat staat haaks op
het samenvallen van de leunse kermis met het pleinfestijn. Wat is dan het afwegingskader?
Annemarie. DR heeft een stimuleringsmaatregel ontvangen van 500 euro van de gemeente Venray
voor het 75 jaar vrijheid evenement op 6 oktober.
3. Vastelling van de notulen van 24-06-2019
De notulen van 24-06-2017 zijn vastgesteld.
4. Bespreken Actielijst van 24-6-2019
Soil: blijft voorlopig nog staan.
Opslaan data: De Google Drive is live en wordt langzaamaan gevuld.
DOP prioriteiten: blijven staan tot na de platte kar
Melkfabriek: blijft staan
Vrijwilligers vergoeding: DOR heeft aangeven hier geen behoefte aan te hebben. Maar geeft wel aan
dat subsidies niet nog verder omlaag gaan – Deze subsidies worden gezien als een indirecte
waardering voor de DR activiteiten.
5. Bespreken ingekomen stukken
Evenementen vergunning voor 75 jaar vrijheid is verleend.
MartieneBruinink – Via Venray, wat is de status? Veel onduidelijkheid. Eind augustus zit de gemeente
weer samen met de provincie om de openstaande vragen te bespreken. Verder nog geen nieuwe
informatie.
5-8 Entree Leunen bij melkfabriek (Marcel Vogelsangs): Opperde het idee om door middel van
hekken het zicht van de melkfabriek uit beeld te halen. Kan de dorpsraad hier iets in betekenen? Dit
initiatief ligt bij de eigenaar. Inge neemt contact op me de eigenaar.
5-8 Wij Ontwikkel Dag Gemeente Venray. 27-9 ontvangen wij de Gemeente Venray. Sjaak en
Annemarie zijn gastheer(vrouw) namens de dorpsraad in Leunen.

8-8 Ger Litjens – reactie op spandoek Binckbank tour, verplaatsen naar besloten deel volgende DR
vergadering (16-9-2019).
6. Duurzaamheid
Sessie 12-6 over duurzaamheid was iets anders verlopen dan gepland. Die avond niet toegekomen
aan de verdieping voor de dorpsraden. Daarom aanwezigheid Martiene en Geert in DR vergadering.
Door middel van interactieve sessie de verdieping opgezocht over energie transitie en wat dat
betekent voor Leunen
Hoe gaan we als dorpsraad om met energie, wat hebben we nodig, hoe kan de gemeente faciliteren?
Betekenis Energie transitie (energie, klimaat adaptatie(droge/natte periodes), seculaire economie
(grondstoffen hergebruiken en afval).
Dromen: Buurtkracht uitnodigen voor 1 van de DR vergaderingen om te kijken welke initiatieven zij
kunnen ondersteunen om inwoners te activeren om energie zuiniger te leven.
7. Jeugdcommissie aanvraag leefbaarheidsbudget
Sharon en Job hebben nogmaals hun plannen toegelicht. Voor de oudste jeugd (osjeugdbank) staat
de eerste avond 13/9 gepland en voor de jongste jeugd 21/9.
Besluitvorming over de eerste financiele impuls vindt plaats in het gesloten gedeelte.
8. Herinrichting dorpskern Leunen
19 juli is HWC vetrokken. Alles is opgeleverd door de gemeente. Officiële opening waarschijnlijk is
het najaar. Groenstrook bij De Baank moet nog ingevuld worden. Pastoor Strijkerstraat is wat aan het
verzakken. Gesignaleerd door de gemeente en gemeten. Verzakking is minimaal. Gemeente koppelt
terug aan HWC om aan te passen. Volgens Misha is er een onderhoudscontract van een half jaar.
Belangrijk dat binnen dit half jaar alle gebreken of openstaande posten nog gemeld gaan worden.
9. Platte kar
Zaterdagmiddag om 13:30 gaat de DR door het dorp en hoopt meer inzicht te krijgen in vraagstukken
zoals: Wat vindt men van de beoogde huisvesting voor arbeidsmigranten op de Wuust, welke functie
zou jij willen zien op de plek van de oude melkfabriek, welke verkeerssituaties in ons dorp hebben
volgens jou meer aandacht nodig, op welke manier kunnen we leefbaarheid in ons dorp verder
verbeteren?
Evaluatie volgende DR vergadering
10. Bespreken status en acties van (DOP)-werk groepen
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11. Rondvraag
Gerrit geeft aan dat hij in de maand september niet aanwezig is. Gerrit leest geen mails. Deze mails
moeten doorgestuurd worden naar de DBinbox.

Annie: Huis op de hoek bij de vullingstraat (wonen Limburg) – de tuin is steeds meer aan het
verloederen. DR kan hier niks in betekenen, bewoners moeten rechtstreeks contact zoeken met
Wonen Limburg.
Sjaak – de RaboClubSupport – handige manier voor clubs om aan geld te komen. Als er nog
initiatieven zijn dan kunnen deze nog ingediend worden. Piet Smits is hier mee bezig voor 75 jaar
bevrijding.
12. Einde vergadering

