
Notulen dorpsraadvergadering 16 september 2019 

Afwezig m.k.: Marloes, Twan en Gerrit. 

Aanwezig: Annie, Inge, Sander, Annemarie, Ger, Misja, Guido, Gerrie en Sjaak. Aanwezig namens de 

gemeente Venray: Yvette Arts en Floor van Giessen. Publieke tribune: Annie Spronck, Willy Traa en  

Piet Steegh. 

1. Opening: Annemarie het eenieder welkom. 

 

2. Mededelingen: er waren geen mededelingen. 
 

3. Notulen vorige vergadering: 19-8-2019. Deze worden vastgesteld. 
 

4. Bespreken actielijst: 

27  Soil blijft staan. 

49 Inge heeft contact gehad met Harry Maesssen. Er zijn momenteel geen 

ontwikkelingen betreffende de melkfabriek. Zodra er ontwikkelingen zijn, laat men 

van zich horen. 

57 Gerrit vergadering inplannen met Koenen. Zijn er kosten aan verbonden??? 

59 het voorzittersoverleg vindt plaats op 28 oktober. 

60 Jop en Sharon zullen uitgenodigd worden voor een evaluatie met de dorpsraad. 

(januari 2020).  

5. Ingekomen stukken: 

• Leunen heeft recht op 1 gratis wifi punt van “glasweb Venray”. We laten dit activeren op 

het dorpsplein. 

• Kern met Pit: o.a. financiële ondersteuning van KNMG 

• Op 9 oktober is in Castenray een avond over fondsenwerving. Geen deelname. 

• Brief van de gemeente Venray waarin zij aangeven tegen het opstarten van 

vliegactiviteiten van vliegbasis De Peel zijn. 

• Appeltje van Oranje: geen nominatie. 

• Work en Stay zet hun plannen door. Ze gaan vergunningen aanvragen. 

 

6. Misja presenteert via de beamer het gebruik van google -drive. Iedereen wordt verzocht dit 

te activeren. Voor vragen neem je contact op met Misja. 

 

7. Terugblik platte kar: dit wordt als positief ervaren. Helaas was de opkomst niet al te hoog. 
Besloten wordt om deze activiteit niet jaarlijks terug te laten komen. Sander zal een beknopt 
verslagje over de rondgang in de LVH courant laten plaatsen. 

 
8. 75 jaar vrijheid update: In grote lijnen staat dit evenement. De werkgroep historie zal ook 

foto materiaal tentoon stellen. Er zijn nog enkele vrijwilligers nodig, Als je iemand weet dit 

graag doorgeven aan Inge of Ger. 

  



9. Werkgroepen:  

• 30 september heeft o.a. Sander en Marloes overleg met de gemeente. Albionstraat staat 

voorop. De Enge Steeg wordt ook besproken, o.a. kabels en leidingen. 

• Plein: Rein Blauw zal gevraagd worden naar de afwerking van de Pastoor Strijkersstraat. 

(Steenpuin opruimen). 

• Woningbouw: wellicht zal Janssen de Jong in oktober aansluiten over bouwplan: Leunen-

Zuid. 

• Jeugdactiviteit: de kleinste jeugd is zaterdag 21 september welkom bij Cafe 1878. 

• Dorpsradenoverleg: Verzoek aan de dorpen/ wijken om mee te doen met het 

rondbrengen van het vredesvuur afkomstig uit Wageningen. 

• Er wordt gevraagd wie er zitting wil nemen in een werkgroep aangaande Vliegbasis De 

Peel. 

 

10. Rondvraag: 

• Denk aan de bindingsdag op 2 november. 

• Geeft de gemeente bordjes uit van Buurt Whattapp?  Leveren zij ook SLOW poppetjes? 

 

Sluiting: om 22.35 sluit Annemarie de vergadering. 

 

 

 


