
Notulen Dorpsraad Leunen – online –  18-05-2020 
  

Aanwezig 
Aanwezig Dorpsraad Leunen: Sjaak Rongen,  Misja Nabben, Ger Litjens, Sander Hellegers, Marloes 
Zandbergen, Twan Hanssen, Gerie Pijpers. Aanwezig namens de Gemeente Venray: Marivi Claessens. 
Genodigden: Piet Smits. Aanwezig namens de pers: Hallo: Jeanine Hendriks, Peel en Maas: Willem 
Menting 

1. Opening 
Annemarie opent de vergadering. 

2. Mededelingen 
Annemarie - Duo fiets wordt Corona proof gemaakt en wordt volgende week terug verwacht zodat er 
mee gefietst kan worden. 

3. Vaststelling van de notulen 20-04-2020 
Sander – Blz 1. Bij 5 speerpunten: 1. is Wonen en .2 is werken en ondernemen. 

4. Bespreken actielijst van 20-04-2020 
77. Gratis WiFi dorpsplein - Misja plaatst artikel in LVH over gratis WifI 

92. Commissie benoemen om DR weer voltallig te maken – agenderen voor vergadering juni. In 
tussentijd nadenken over eventueel nieuwe leden. 

5. Bespreken ingekomen stukken secretaris 
Mail John Duijkers – doorgestuurd naar de DR voorzitters 

Mail Martine Bruinink – Organisator kermis 2019 is destijds geïnformeerd over de slechte staat van 
de attracties Kermis Leunen 2019  

Mail Marivi Claessens – Terugkoppeling vragen aan de gemeente: Potje voor extra AED (team 
gebiedsregie) is er niet. Voor ouders met een kleine beurs bestaat er het Meedoenbudget en/of 
jeugdfonds-sport. Annemarie gaat dit meenemen in ’t voorzitter overleg. In het kader van tientje 
voor een vriendje. 

Mail Annemarie – In Veltum is een pilot gestart in het kader van overlast openbare ruimte. Deze pilot 
is positief uitgepakt. Mocht er interesse zijn dan wil de pilot Schoon en Veilig Veltum ondersteunen in 
de set-up binnen eigen werk cq dorp. 

Mail Marivi Claessens over duo fiets – DR heeft destijds vraag gesteld aan de gemeente of dat er 
financiële ruimte is voor een duo fiets. Dit was er niet. Nu kwam er een melding binnen vanuit de 
WMO dat een inwoner van de gemeente Venray zijn/haar duo fiets wil verkopen. Ter info om te 
overwegen. 

6. Kermis 2020 – alternatieve kermisdatum? En voorstel Daan van Well 
Gepolst of dat er draagvlak is voor verplaatsen kermis in 2020 naar september 2020. Hier is geen 
draagvlak voor. 

Daan van Well belt in en geeft een update over zijn initiatief rondom de alternatieve kermis. 

De band is geregeld (naachtwaerk). De Baank heeft toegezegd mee te willen werken. Daan gaat deze 
week café 1878, de gemeente, ondernemers en de gastoptreden benaderen.  Verder wordt er volop 



aan de posters en andere promotionele  activiteiten gewerkt.  Misja heeft toegezegd onderdeel te 
willen zijn van het presentatie programma. 

Vraag Daan? Wie beheert de FB pagina van Kermis Leunen ? dat is café zaal 1878. 

In besloten gedeelte zal een beslissing genomen worden over het bedrag vanuit de DR (EUR907,50) 

7. Beplakken Rabo-automaten 
Piet Smits belt in en ligt initiatief toe. 

De staat van het pinautomaat is momenteel een doorn in het oog. Piet was laatst in Milheeze en daar 
zag hij een mooi met historische foto’s beplakte pinautomaat. Dat bracht Piet op het idee om dit 
wellicht ook toe te passen in Leunen. Zodoende is hij gaan onderzoeken of dat dit wellicht mogelijk is 
voor het pinautomaat in Leunen (Stichting Venray monumentaal, Rabobank, Geldmaat) 

Wat vindt de DR van het initiatief? DR Leunen is enthousiast en geeft akkoord aan Piet om dit 
initiatief verder te onderzoeken. Piet gaat op zoek naar een sponsor en gaat kijken of dat het bedrag 
omlaag kan. Piet vraagt of dat hij eventueel gebruik kan maken van het openstaande potje 
herinrichting dorpsplein? DR wacht op verdere uitwerken plannen Piet Smits voordat er 
toezeggingen gedaan worden. 

8. Uniformering van WhatsApp borden 
Gemeente wil toe naar uniformering WhatsApp preventie groepen. 

3-tal vragen: 

1. Hoe wordt omgegaan met de borden die al binnen de kom staan? 
2. Hoe wordt omgegaan met de initiatieven en borden die al buiten de kom staan? 
3. Wordt er een maximum gesteld aan het te plaatsen borden? 

Idee is om 1 Leunen breed buurt preventie app te organiseren en daarnaast de huidige WhatsApp 
buurtpreventie apps te behouden. De Leunen breed app zal heel Leunen gaan bereiken in 
tegenstelling tot de buurtapps (buurt overstijgend). 

In principe is de DR enthousiast. Sander komt nog terug op de openstaande vragen. 

9. Reserveringen voor de toekomst 
De DR heeft een reserve en zijn in de mogelijkheid om te sparen voor een project. 

Ger legt een voorstel project voor: Sparen voor een woon/zorg locatie in Leunen.  

Indien akkoord voorstel dan is het noodzaak dat hiervoor een specifieke werkgroep voor wordt 
gecreëerd (leden DR en enthousiastelingen vanuit het “veld”) 

DR is enthousiast. Je kunt je melden bij Ger voor deelname werkgroep. 

Het te reserveren bedrag wordt verder besproken worden in het besloten gedeelte. 

10. Omgevingsvisie DOP Leunen 
Concept tekst ontvangen nog vorm te geven omgevingsvisie (Leunen en Castenray zijn een pilot). 
Ruimtelijk wensen en verwachtingen voor het dorp Leunen. Wat heeft impact op de ruimtelijke 
omgeving. Heeft de DR daar op- of aanmerkingen op?  DR is akkoord met de verwoordingen van 
Sander en Ger en zal deze naar de gemeente communiceren.  

11. Bespreken status en acties van (DOP) - werkgroepen 
 



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 – Sander 
heeft nog contact gezocht met Jansen de Jong of dat er wat 
is aangepast in de planning 

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 

R1 Verbeteren bestaande wandelroutes – ludieke borden bij 
de bankjes om zwerfafval tegen te gaan. 

R2 Onderzoeken mogelijkheden nieuwe wandelroutes 



Sport en 
verenigingen 
Gemeenschappelijk
e voorzieningen 
 

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 – Ger gaat wipe out 
optie voor de bs verkennen 

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”. 

. 
 

 

12. Rondvraag 
Marloes - Verzoek melding van uitstekende kabels te communiceren in de LVH. 

Sjaak – ouderen hebben moeite met het vinden van huurwoningen in Leunen. Ze krijgen geen 
voorrang op vrij gekomen woningen in Leunen. Heeft allemaal te maken met de periode van 
inschrijving. DR heeft hier geen invloed op. Enige rol die wij hebben als DR om actief te 
communiceren over tijdig inschrijven ouderen 

13. Einde open vergadering 
 


