Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank – 18-11-2019
Aanwezig
Aanwezig Dorpsraad Leunen: Sjaak Rongen, Annie Janssen, Misja Nabben, Ger Litjens, Sander
Hellegers, Inge Loonen, Marloes Zandbergen, Twan Hanssen, Gerrie Pijpers. Aanwezig namens de
Gemeente Venray: Floor van Giesen en Yvet Arts. Publieke tribune: Henk Willemsen (Hallo), Joop
Litjens, Henri Peters, Willem Menting (Peel & Maas), Piet Timmermans, Jose Goumans, Leon
Goumans, Dian Timmermans, Guus Reintjes, Rob Jenniskens, Maria Jenneskens, Petra Verschuuren,
Wim Jenneskens, Pieter Verschuuren, Ingrid Haijs, Erwin v. Dijck, Miranda H, Ramon Bouten, Sander
Geurts, L Mulders, Rob Bergsma
1. Opening
Annemarie opent de vergadering.
2. Initiatief mbt ontwikkeling zonnepark Leunen - INFORMATIEF
Rob Bergsma neemt het woord namens direct omwonende van het beoogde zonnepark.
Zij hebben een document samengesteld waarin zij hun visie presenteren over de plannen van dit
beoogde park – oa zonnepark een te makkelijk manier om de energietransitie doelstellingen van de
gemeente te behalen. Snel meters maken. Het wordt neergelegd met subsidiegeld – dus ons
belastinggeld. Leg eerst alle platte daken vol en ga dan pas kijken (als het echt niet anders kan) naar
landbouwgrond of ander minder geschikte grond.
Omwonende presenteren tevens een alternatieve geschikte locatie voor het zonnepark binnen
Leunen.
Vragen en opmerkingen vanuit de publieke tribune:
Meer initiatieven gepland op korte termijn?
 Voor 2021 een 1 grootschalig initiatief - Initiatieven uit de markt halen en deze mee laten
doen aan de tender. Deze partijen gaan nu kijken met de code in de hand of dat ze kansrijk
zijn.
Is er al een nieuw verdeelstation in de planning?
 Daar heeft de DR geen antwoord op
Opmerkingen vanuit de publieke tribune:








Eerst was het Beekdal “nee, tenzij” nu “ja, mits”.
Opmerking vanuit de publieke tribune: Brief ontvangen van het waterschap dat de grond erg
droog is en dat er maatregelen genomen zullen worden door het waterschap om de grond
natter te maken staat haaks op het argument dat het zonnepark komt te liggen om natte
(niet te bewerken) grond.
Wat is jullie mening over dat het slechte landbouwgrond zou zijn? Ze staan in de rij om deze
te pachten (boven gemiddelde prijzen). Geen enkel gewas kan op tegen de opbrengsten van
het verpachten van je grond voor een zonnepark.
Buurt heeft geluiden opgevangen dat er gesproken wordt over 25 hectare maar dat ze
mogelijkheden zien tot uitbreiding van 40 hectare.
Afsluiten plan door hekwerk – hierdoor creëer je een arm gebied (afsluiting wild, etc)





Nu is de naastgelegen grond in orde maar door het moerasachtige karakter wat ze willen
gaan inzetten zal de aangrenzende grond natter worden en minder landbouw geschikt
worden.
Slechte communicatie initiatiefnemer – enkel kant leunen op de dag van publicatie in krant
geïnformeerd. Kant Oirlo is tot op de dag van vandaag niet geïnformeerd.

Vraag vanuit de DR aan de publieke tribune: Wat zijn de sterke argumenten van Leunen om dit
project tegen te houden?
1. Hoge landschappelijke waarde gebied
2. De kwaliteit van de landbouwgrond verliest zijn waarde (10 jaar herstellen)

3. Mededelingen
Guido heeft zich afgemeld voor de DR vergadering
Gerrit verhinderd vanwege overlijden vader
Punt 8 doorschuiven
4. Vaststelling van de notulen 21-10-2019
Agenda is vastgesteld – even corrigeren
5. Bespreken actielijst van 21-10-2019
Soil blijft staan.
Verwaarloosde staat (college B&M)
WiFi dorpsplein is onderweg.
6. Bespreken ingekomen stukken secretaris
Laadvoorzieningen: het voorstel is 1 paal waar 2 auto’s kunnen laden. Naast de minder valide
plekken bij de kerk.
7. Dorps Ontwikkel Plan werkgroepen - BESLUITVORMEND
Indeling van de werkgroepen. Verzoek Guido sociale en fysieke veiligheid in elkaar te schuiven.
Voorstel nieuwe werkgroepen
Infrastructuur, Fysieke veiligheid & Sociale
veiligheid
Wonen & Leefomgeving
Duurzaamheid
Welzijn
Opgroeien
Recreatie
Welkom & Felicitatie
Communicatie
Leunen historie
DRO
Evenementen
8. AED’S Leunen
Doorschuiven naar volgende vergadering

Marloes, Annie, Twan, Sjaak, Sander
Sander, Twan, Annie, Annemarie
Gerrit? Sander, Twan
Ger, Inge, Gerrie
Gerrie, Misja, Inge, Marloes
Sander, Marloes
Sjaak, Annie, Ger
Misja, Marloes
Gerrit
Annemarie, Sander
Inge, Sjaak, Gerrie, Ger

9. Voorzittersoverleg 28-10-2019
Voorgesteld in het voorzittersoverleg om het potje van tientjevooreenvriendje (3520 euro) toe te
kennen aan “Leunse Jeugd initiatieven”.
De voorwaarden rondom deze toekenning zullen gepubliceerd gaan worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Initiatieven dienen uiterlijk april 2020 ingediend te zijn bij de DR
Wie het eerst komt wie het eerst maalt
Toekenning uiterlijk op 1 oktober 2020 (voor het voorzittersoverleg)
Bijdrage moet uiterlijk besteed zijn op 31-12-2020
Besluitvorming in de DR over de verdeling van het bedrag

10. Bespreken status en acties van (DOP) werkgroepen



Verkeersveiligheid – 50KM stickers op de welkom borden (tijdelijk). Het ontwerp is in de
huisstijl van de huidige borden. Besluitvorming of dat we als dorp ook een statement
afgeven. Als we “ja” zeggen dan moeten we voor ogen houden dat als we tzt terug willen
naar oorspronkelijke ontwerp dat deze dan opnieuw bestickerd moeten worden.
DR is akkoord maar wel via LVH en FB communiceren dat deze aanpassing van tijdelijke aard
is en waarom deze aanpassing gedaan wordt. Met andere woorden een update geven waar
de werkgroep verkeer mee bezig is geweest de afgelopen tijd.



Herinrichting dorpsplein: Bomen zijn besteld – binnen paar weken staan de bomen er in.



Woningbouw – bijeenkomst 24/10. Presentatie Janssen de Jong. Niet heel veel veranderd
maar wel meegenomen in de voortgang. Q3 2020 start verkoop, Q2 2021 eerste oplevering
van woningen.



Behoud gemeenschappelijke voorzieningen: Ontbreken speeltoestel Korenmolen. Gekozen
voor hout toestel met aanpassing zandbak.
Misja vraagt welke toestellen nog meer op de nominatie staan om vervangen te worden.
Sander gaat dit navragen bij de gemeente.



Jeugdactiviteiten -worden goed ontvangen. Positieve reacties. Sinterklaas comité is
opgeheven valt nu onder de paraplu van “Skip”.
Laatste “os jeugdbaank” was goed bezocht en positief ontvangen. Ongeveer 47 jongeren. “Os
jeugdbaank”heeft het voorstel ingediend om ook iets te organiseren tijdens de kermis.



Dorpsraden overleg - Martijn van der Putten was aanwezig, kwamen nogal wat vragen over
de vastgestelde code (zonnepark). Werkgroep vervoer – 6/12 afspraak met de gemeente en
de coördinatoren van de wensbussen om te bekijken of dat wensbussen niet ingezet kunnen
worden op alle kernen van Venray. Wensen dat wensbussen breder inzetbaar worden ook
voor kernen die het ritten aantal niet halen.



Website – mailing van Gerrit is terug gezet. Foto’s van 75 jaar vrijheid. Mogen deze foto’s
gepubliceerd worden? Marloes gaat met Misja door de foto’s heen.

 Werkgroep kermis – komen deze week samen.
11. Rondvraag
Gerrie – zodra duidelijkheid over 5 mei zo snel mogelijk communiceren met Gerrie
Sander – organisatie nieuwe bindingsdag (Sjaak en Marloes)
De DR moet meer zichtbaar worden. Naast de notulen zo nu en dan een update geven van waar we
mee bezig zijn (FB en LVH)
12. Einde vergadering

