Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank – 20-01-2020
Aanwezig
Aanwezig Dorpsraad Leunen: Sjaak Rongen, Annie Janssen, Gerrit Reintjes, Ger Litjens, Sander
Hellegers, Inge Loonen, Marloes Zandbergen, Twan Hanssen, Gerrie Pijpers, Misja Nabben,
Annemarie van Kruijssen. Publieke tribune: Henk Willemsen (Hallo), Willem Menting (Peel & Maas),
Wim Jenniskens.
1. Opening
Annemarie opent de vergadering.
2. Mededelingen
Gerrit - Marivi Claessens vergader data opnieuw versturen – foutje in e-mail adres. Gerrit volgt dit
op.
Sander:
Speeltoestel (Korenmolen) is vervangen. Er moet nog wat rotzooi opgeruimd worden en de zandbak
wordt nog geplaatst. Buurt wil graag weten wanneer ze zandbak kunnen verwachten. Sander vraagt
dit na.
AED SV Leunen bevindt zich in het gesloten huisje bij de ingang van het sportpark. Trainers en
vrijwilligers hebben een sleutel van dit huisje. De vraag is of dat alle trainers en vrijwilligers op de
hoogte zijn van deze AED? De werkgroep leefomgeving infra & Veiligheid zal dit verder opnemen.
Veiligheidsremmende maatregel Enge Steeg. De vergunning is rond en het plateau gaat geplaatst
worden in maart. De werkgroep zal zorg dragen voor de onderhoud, het aanplanten van het groen en
het in elkaar zetten van de bloembakken en het schilderwerk. De werkgroep vraag wel om een
eenmalige financiële ondersteuning voor de bloembakken (6 stuks) van circa €1000. Onvoorziene
(onderhoud)kosten buiten ogenschouw gelaten.
Openbare WiFI is beschikbaar. De vraag of dat dit gecommuniceerd kan worden via Social Media.
Misja pakt dit op.
Dorpsplein – Sandra vraagt wanneer de brievenbus wordt verplaatst, wanneer de laadpalen worden
geplaatst en waarom de containers nu vervangen worden en niet in een eerder stadium toen het
plein open lag. Het laatste daar heeft de werkgroep verder geen invloed / zeggenschap over gehad.
De vraag mbt de laadpalen en de brievenbus dat pakt Sjaak op.
3. Vaststellen notulen
Kleine aanpassing – deze aanpassingen versturen naar Misja.
4. Bespreken actielijst van 16-12-2019
Vanwege ontbrekende notulen wordt verwezen naar de aanpassingen van Gerrit
5. Bespreken ingekomen stukken
Kennismaking nieuwe burgemeester – Annie en Inge zijn samen naar deze kennismaking geweest. De
burgemeester gaat een tour maken langs alle kerkdorpen. Zodra dit in de planning staat wordt de
dorpsraad hierover geïnformeerd.

Bestickering welkomsorden (Ed Stevens en Wim Jenniskens) – Wim Jenniskens (publieke tribune) ligt
correspondentie toe en geeft aan dat hij verwacht dat de borden zo snel mogelijk in de
oorspronkelijke staat worden terug gebracht. terugkoppeling wordt besproken in het besloten
gedeelte. Gerrit pakt terugkoppeling op.
Tientje voor een vriendje (Barry Willems) - Voorwaarden actie Tientje voor een Vriendje:
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1.

Initiatieven dienen uiterlijk april 2020 ingediend te zijn bij de DR

2.

Wie het eerst komt wie het eerst maalt >> ook meteen vaststellen in DR

3.

Toekenning uiterlijk op 1 oktober 2020 (voor het voorzittersoverleg)

4.

Bijdrage moet uiterlijk besteed zijn op 31-12-2020

5.

Besluitvorming in de DR over de verdeling van het bedrag

Mail Cultura Venray over behoefte cultuurcafè in dorpen. Werkgroep Wonen en Leefomgeving zal dit
opvolgen met Cultura Venray.
Mail Kanalisatiestrepen (Niels Koenen) – Terugkoppeling wordt besproken in open gedeelte. Gerrit
pakt terugkoppeling op.
Mail Boeren&Buren (Mia Wegh), samen meten van luchtkwaliteit. Annemarie zet deze mail nog door
naar dr. Wel of geen opvolging cq actie (actief promoten) wordt besproken in werkgroep wonen &
leefomgeving.
Mail Kermis Leunen met samenvallen wandelevenement Venray – dit wordt besproken in de eerste
volgende vergadering van de werkgroep kermis.
6. Starten met jaarverslagen
Gerrit zal documenten klaarzetten en toekennen (februari) op Googledrive zodat deze geschreven en
aangepast kunnen worden. Gerrit laat weten zodra documenten beschikbaar zijn. 1 maart moet alle
input binnen zijn. Voor de vergadering 16 maart moet alles klaar zijn. Annemarie gaat nadenken over
een verkorte versie voor op de website en Social media.
7. Leefbaarheidsinitiatief Burendag 2020
Sander heeft een brief gestuurd naar de dorpsraad met het voorstel om de goedgekeurde
initiatieven op Nationale Burendag financieel te ondersteunen.
Het voorstel was een verdubbeling van de €350 toekenning van Douwe Egberts. De dorpsraad vindt
deze verdubbeling te hoog maar ondersteunt het Burendag initiatief en heeft besloten om de
initiatieven in Leunen die goedgekeurd zijn door Douwe Egberts extra financieel te ondersteunen
met €100.
8. Bespreken status en acties van (DOP)-werk groepen – INFORMATIEF
Elke werkgroep zal dit afzonderlijk oppakken en bespreken.
DOP Prio

Werkgroep
Infrastructuur, Fysieke &
Sociale veiligheid

Marloes, Annie, Twan, Sjaak,
Sander

Wonen & Leefomgeving
Duurzaamheid
Welzijn
Opgroeien
Recreatie
Welkom & Felicitatie
Communicatie
Leunen historie
DRO
Evenementen
9. Rondvraag
Vanwege ontbrekende notulen is de rondvraag niet genotuleerd.
10. Sluiting OPENBARE deel vergadering

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

