Notulen dorpsraad vergadering.
MFC De Baank, 17-2-2020.

Aanwezig: Annemarie, Ger, Annie, Inge, Guido, Twan, Sjaak en Sander (iets later), Marivi.
Afwezig m.k.: Gerrit, Marloes, Gerrie en Misja.
Publieke tribune: Willem Menting (Peel en Maas).

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen: Niemand maakt gebruik van deze gelegenheid.
3. Notulen van 20-1-2020:
Enkele opmerkingen: Guido was wel aanwezig (voor de 2e maal niet genoemd) Twan was
afwezig. Sandra heeft geen zitting in de dorpsraad. Hahahahaha………………
De notulen worden vastgesteld met dank aan de samensteller.
4. Actielijsten, korte termijn heeft Annemarie bijgewerkt.
Afspraak met wethouder Jan Loonen op vrijdag 21 februari.
Misja wordt verzocht een publicatie te doen betreffende de gratis Wifi op het dorpsplein.
(Graag even testen of het werkt).
Ger en Guido gaan in gesprek met Cultura Venray. Wordt vervolgd.
Opschoondagen: een 2-tal gegadigden vanuit de dorpsraad, graag zelf even oppakken en
eventueel aanmelden.
5. Ingekomen stukken: Annemarie heeft deze aangevuld/ gewijzigd. Verder geen
bijzonderheden.

6. Aanvraag uit het leefbaarheidsbudget: Duo-fiets voor Stichting Samen. De vraag is of de
dorpsraad € 3000,-- wil bijdragen voor de aanschaf, onderhoud en verzekering van de duofiets. Iedereen is het er mee eens dat het een zeer goed initiatief is en dat we als dorpsraad
wel een bijdrage willen doen. Over de hoogte van het bedrag verschillen we van mening. Uit
de kostenberekening van de Stichting blijkt niet of er andere bronnen zijn aangeboord om de
duo-fiets te kunnen financieren. In het besloten gedeelte aansluitend de
dorpsraadvergadering zullen we een besluit nemen.
7. AED’s in Leunen: Uit een inventarisatie van de werkgroep blijkt dat de AED op sportpark “het
Klaverblad” niet bereikbaar is als het sportpark niet in gebruik is. We vinden wel dat er een
derde AED bij mag komen, de beste locatie zou in de buurt van Verkoeijen Partyservice zijn.
Sander zal contact opnemen met John Verkoeijen om e.e.a. door te spreken. Sander heeft
inmiddels contact gehad met John. ( mailverkeer) . Marivi heeft ondertussen al bij de
gemeente gepeild of er een potje is voor de aanschaf van de derde AED.

8. Vrijheidsvuur op 5 mei: Ger geeft een uitleg hoe e.e.a. er uit zal gaan zien. Het vuur wordt
opgehaald in Wageningen door o.a. de atletiekvereniging Venray. In Venray wordt het vuur
ontstoken waarna de dorpen het vuur ophalen en naar hun eigen dorp brengen. Elk dorp
geeft daar zijn eigen invulling aan. Er zit een kostenberekening bij en een bouwinstructie hoe
e.e.a. eruit zou kunnen zien. Annie geeft aan dat Toon voor de brander in Leunen zal zorgen.
Het maken van de “vuurtoren” zou wellicht door Skip of de scouting gedaan kunnen worden.
( Spronck Design kan wellicht de materialen leveren/ sponsoren) Ook de versiering van de
toren zou door Skip of basisschool de Meent gedaan kunnen worden.
9. Bespreken actiepunten van de diverse werkgroepen. Het blijkt dat er de meerderheid de lijst
klaar heeft. Andere werkgroepen zorgen voor de volgende vergadering dat Gerrit de
actiepunten ontvangt zodat hij deze kan bundelen. Iedere werkgroep stuurt afzonderlijk hun
“top 5”naar Gerrit.
10. Rondvraag:
Annemarie geeft aan dat de gemeente een kalender gaat samenstellen om te voorkomen dat
er festiviteiten elkaar “bijten”. Denk hierbij aan vierdaagse en Leunse Kermis. Indien er
activiteiten op dezelfde dag/weekend gepland staan wordt verzocht in overleg te treden met
de andere partij. In dit kader zal er bij het voorzittersoverleg gevraagd worden wie er een
evenement heeft dat bij de gemeente wordt gemeld. (Jubileum “t Knölleke, Harmonie enz.)
Wie communiceert besluiten die genomen worden in de dorpsraadvergadering naar derden,
lees Pers. Ook besluiten uit het besloten gedeelte van de vergadering komen hiervoor in
aanmerking. Wie wat publiceert wordt wel aangegeven in de vergadering voor publicatie
plaats vindt. Normale communicatie via secretaris.
Naar aanleiding van het besloten gedeelte zullen Sander en Guido gezamenlijk een stuk
aanmaken waarin voorwaardes voor aanvraag uit het leefbaarheidsbudget staan. Denk
hierbij aan zelfwerkzaamheid, aanboren van andere financiële middelen/ sponsoren.
11. De voorzitter sluit de vergadering.

