
Notulen Dorpsraad Leunen – online – 20-04-2020 
  

Aanwezig 
Aanwezig Dorpsraad Leunen: Sjaak Rongen,  Misja Nabben, Ger Litjens, Sander Hellegers, Marloes 
Zandbergen, Twan Hanssen, Gerie Pijpers, Guido Voncken. Aanwezig namens de Gemeente Venray: 
Marivi Claessens en Martine Bruinink. 

1. Opening 
Annemarie opent de vergadering. 

2. Mededelingen 
Annie Janssen en Inge Loonen hebben te kennen gegeven te stoppen met de dorpsraad Leunen. Zij 
zullen niet deelnemen aan de digitale DR vergadering. Later (als de situatie het toelaat) zullen we 
hier nog op terug komen. 

Sander Hellegers – Martine, Sander en Sonja hebben digitaal vergaderd over het verder vormgeven 
van de omgevingsvisie en hoe deze uniform te krijgen voor andere dorpen en wijken. Leunen en Oirlo 
zijn een pilot in deze. Sander komt met een nadere uitwerking terug bij DR in later stadium. 

De 5 speerpunten die uit de eerste inventarisatie naar voren zijn gekomen zijn: 

1. wonen  
2. werken en ondernemen 
3. gezondheid 
4. voorzieningen 
5. bereikbaarheid 

Sander – brengt de social run onder de aandacht. Deze komt dit jaar door Venray en ook door 
Leunen (18 tot 20 september). Wellicht dat wij dit tzt ook onder de aandacht kunnen brengen. 

 

3. Vaststelling van de notulen 17-2-2020 
Notulen zijn vastgesteld 

4. Bespreken actielijst van 17-02-2020 
27. SOIL blijft staan 

49. Melkfabriek - Harry Maessen heeft aangegeven niet met DR in gesprek te willen gaan over de 
melkfabriek. Hij verwijst door naar Hoex Bouw. Twan zal contact opnemen met Hoex Bouw. 

57. Vergaderen Koenen slijperij – wordt vooruit geschoven. 

68. Contact gehad met hart voor hart – 2 AED’s te kort (dat leek zo). De hartstichting komt daar nu 
op terug en geeft aan dat 2 toch voldoende is. Sander vraagt of dat wij als DR 2 AED’s ook voldoende 
vinden? Zo niet, dan moet er gekeken worden of dat dit eventueel gefinancierd kan worden uit het 
leefbaarheidsbudget. Agenderen voor de volgende vergadering (mei 2020). 

73. Goed gesprek gehad met Jan Loonen over de melkfabriek en de staat hoe deze er nu bij ligt. Dit is 
bij de gemeente bekend en zij betreuren dit ook. Jan Loonen geeft aan dit regelmatig kenbaar te 
maken bij Harry Maessen. Harry Maessen heeft aangegeven niet in gesprek te willen met de DR 
Leunen. Twan gaat contact opnemen met Hoex bouw.  



77. Free Wifi – de installatie is gedaan alleen functioneert deze nog niet zoals het zou moeten. Misha 
zit hier bovenop. Wordt vervolgd. 

78. Burendag – aanmelden kan nog niet. Verwachting in mei. Blijft staan. 

83. Beplakken Rabo automaat - Agenderen volgende vergadering (mei 2020) 

84. Leefbaarheidsaanvraag – agenderen volgende vergadering (mei 2020) 

 

5. Bespreken ingekomen stukken secretaris 
4-3 Bestemming collectegeld: Annemarie is coördinator Goede Doelen. Als coördinator mag je een 
percentage van het opgehaalde bedrag besteden aan een jeugdactiviteit voor de jeugd die het niet 
zo breed heeft. Dit bedrag zal waarschijnlijk uitkomen op +/- 1500 euro. Collectie is nu uitgesteld 
naar September – wordt vervolgd. 

10-3 Documentaire WEI – uitgesteld 

15-3 Mail Sander Beheerdersgroep WhatsApp – De gemeente wil de wildgroei van Whatsapp 
buurtpreventie borden aanpakken en pleit voor borden bij de dopsgrenzen. In Leunen zijn ook 
verschillende groepen. Inwoners leggen vaak een bedrag is voor het bord en de stickers die ze op hun 
deur kunnen plakken. De vraag is als je voor uniformiteit gaat of je dan de kracht van deze 
buurtpreventie groepen niet afzwakt? Graag agenderen volgende vergadering (mei 2020) 

 

6. Jaarverslag 2019 & Financieel Jaarverslag 2019 
Financieel jaar verslag is vastgesteld. Penningmeester Sjaak Rongen gedechargeerd. Sander 
Hellergers zal samen met Twan Hanssen de controlerende taak van het Financieel jaarverslag van 
2020 op zich nemen 

Jaarverslag 2019 is vastgesteld. 

7. Tientje voor een Vriendje  
Bedrag wordt evenredig verdeeld - moet ten goede komen aan de jeugd – besteden tot 2021 

8. Kermis 2020 
Afwachten wat de landelijke maatregelen zijn en wat het besluit is van de gemeente in deze. 

9. Bespreken status en acties van (DOP)-werk groepen 
Punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering in mei. 

Werkgroep Onderwerpen Acties 
 

Infrastructu
ur, Fysieke 
veiligheid & 
Sociale 
veiligheid 

Verkeer,  
Via Venray,  
Buurtpreventie,  
BuurtWhatsApp 

I1 Verkeersveiligheid Albionstraat 
-Komgrens Zuidzijde Leunen 
- Revitalisatie Albionstraat 

I2 Komgrens en toegankelijkheid Engesteeg 
I3 Deelname Smile Venray – Marloes? 
I4 Project Via Venray  N270 – Albionstraat - landbouwroute – 

Molenhofweg 
I5 Realisatie snelheidsremmende maatregel Vicarieweg nabij 

speeltuintje 
I6 Veilige verbindingsweg Leunen – Heide - Veulen 



FV1 Onderzoek AED’s – additionele aanschaf? 
SV1 Opzetten dorpsbrede Buurtpreventie App (door koppeling 

bestaande app groepen) 
SV2 Zichtbaarheid vergroten wijkagent bij Leunen 
  

  . 
Wonen & 
Leefomgevin
g 

Woningbouw 
Melkfabriek 
Dorpsentrees 

WL
1 

Actief volgen realisatie buurtschap Leunen Zuid 

WL
2 

Realisatie woonzorghuis 

WL
3 

Ontwikkelen melkfabriek tot een duurzame 
representatieve dorpsentree 

. 
Duurzaamhe
id 

Energieverbruik 
Zonneparken 
Energietransitie 
 

D1 Actief volgen duurzaamheidsinitiatieven in en rondom 
Leunen 

D2 Overleg Beepower over acties die DR kan uitzetten tbv de 
energietransitie 

D3 Creëren bewustwording energieverbruik inwoners 
D4 Onderzoeken mogelijkheden PV installatie op 

gemeenschapspanden (de Baank / de Schakel) – opzetten 
postcoderoos 

D5 Onderzoeken status en toegevoegde waarde Buurtkracht 
D6  

 . 
Welzijn Stichting Samen 

Betrokkenheid 
ouderen 
Buurtverenigingen 
 

W1 Onderzoeken haalbaarheid woonzorgcomplex 
W2 Onderzoeken mogelijkheden naar rookvrije zones 
W3  

. 

Opgroeien Basisschool 
Speelvoorzieningen 
Jongerenactiviteite
n 
 

O1 Overleg BS de Meent 
O2 SKIP 
O3 Os Jeugdbaank 
O4  

. 
Recreatie Wandelpaden 

Natuur 
Gussen Wie 
Sport en 
verenigingen 
Gemeenschappelijk
e voorzieningen 
 

R1 Verbeteren bestaande wandelroutes 
R2 Onderzoeken mogelijkheden nieuwe wandelroutes 
R3 Onderzoeken mogelijkheden om beelden Gussen Wie 

terug naar Leunen te halen – Overleg werkgroep Gussen 
Wie 

R4  
 

Welkom & 
Felicitatie 

Welkom nieuwe 
inwoners 
Felicitatie inwoners 
bij bijzondere 
activiteiten / 
jubilea 
 

F1 Een attentie voor 100 jarigen, koninklijke onderscheiding, 
60 jaar huwelijk of meer 

F2 Attentie voor een speciale prestatie,(nederlands kampioen 
of meer) volgens opgesteld protcol. 

F3 Bij bijzondere gelegenheden: carnaval: prins, jeugdprins, 
boerenbruidspaar, Gouden Knol. Andere ter bespreking. 

F4 Jubilea van verenigingen waarvan we een uitnodiging 
ontvangen 



F5 Welkom-geschenk voor nieuwe inwoners van Leunen. 
. 

Communicat
ie 

LVH 
Website 
Facebook 
Ontwikkelen 
identiteit 
 

C1 Inwoners betrekken bij communicatie 
C2 Minimaal 2 wekelijks bericht op FB / LVH Courant 
C3  

. 

Leunen 
historie 

Veiligstellen 
historische 
gegevens 
 

L1 Reactief, min 2 vergaderingen per jaar aanwezig 
L2 Betrekken bij initiatieven van de DR 

. 

DRO Terugkoppeling 
Dorps Raden 
Overleg 

DR1 Maandelijkse terugkoppeling overleg Dorpsraden overleg 
DR2  

. 
Evenemente
n 

Kermis 
Kerstmis 
NLDoet 
BurenDag 
Enz… 

E1 Kermis optimaliseren en stimuleren. 
E2 Ondersteunen van andere verenigingen/ stichtingen bij 

hun evenementen. 
E3 Indien gewenst, materialen aanschaffen waar breed 

gebruik van gemaakt kan worden. 
E4 Overzicht maken/ krijgen in evenementen in Leunen/ 

Venray. B.v. “Leunse Uit Agenda”. 
. 

10. Rondvraag 
Verder geen vragen mee 

11. Einde vergadering 
 

 

 


