
Notulen Dorpsraad Leunen – Café 1878 –  15-06-2020 
  

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. 
Aanwezig namens de pers: Peel en Maas: Willem Menting 

Aanwezig namens Hard voor Hart: Geert Nelissen 

Afscheid Annie en Inge 
Inge en Annie worden door de voorzitter bedankt voor hun dorpsraad inzet de laatste jaren. 

1. Opening 
Annemarie opent de vergadering. 

2. Mededelingen 
Annemarie - Duo Fiets is ingezegend door meneer pastoor en is klaar voor gebruik. 

Sander: 

1. Vraagt om een korte evaluatie online kermis => Complimenten voor de organisatie en het 
behaalde succes. 112 Deelnemende teams en daarbij de kijkers thuis via P&M tv en via 
YouTube dan mag je spreken van een succesvol online evenement. 

2. Jaarvergadering van de groenploeg is afgelast vanwege de Corona maatregelen. Sander was 
hier anders bij aangesloten.  

3. Burendag gaat door in 2020 – inschrijving vanaf begin juni. 
4. Update DOP update: Aanpassingen zijn doorgegeven  aan de gemeente. De aangepaste 

versie zal aan ons voorgelegd worden voordat deze definitief wordt gemaakt. 

 

3. Vaststelling van de notulen 18-05-2020 
Notulen zijn vastgesteld 

4. Bespreken actielijst van 18-05-2020 
94. DR vergadering 20 juli komt vervallen 

96. 50 jaar jubileum agenderen DR vergadering september 

98. MijnGemeente APP onder de aandacht brengen via Facebook, LVH en website – Marloes en 
Misja. 

5. Bespreken ingekomen stukken secretaris 
Mail De Baank – Nieuwe Corona huisregels bij gebruik De Baank. 

6. Hard voor Hart / AED’s in Leunen 
We hebben het in de DR al vaker gehad over het aantal AED’s in Leunen. Officieel hangen er 
voldoende in Leunen. Maar vinden we dit genoeg ? We hebben hier nog geen besluit over genomen. 
Ger heeft al eerder contact gehad met Geert Nelissen van Hard voor Hart om ’n keer een presentatie 
over het werk van Hard voor Hart te doen. Mogelijk kan hij ons vanuit een andere invalshoek 
inzichten geven over het aantal AED’s.  

In principe zijn 2 AED’s voor leunen voldoende. Belangrijker is het aantal burgerhulpverleners in een 
wijk cq dorp. Leunen valt nu onder de norm van 2%. Als Leunen 15 extra burgerhulverleners kan 



werven dan behalen we de norm van 2%. De werkgroep Infrastructuur, Fysieke en Sociale veiligheid 
zal een plan maken hoe deze burgerhulpverleners te werven en dit presenteren tijdens de volgende 
DR vergadering  

 

7. Welkomstborden  
De stickers op de welkomstborden in Leunen zijn eind 2019 vervangen door stickers met een 
snelheidsreminder erop. Met als doel de verkeersdeelnemers erop te attenderen dat 50 km de 
maximumsnelheid is op de Albionstraat. Dit heeft bij een aantal dorpsbewoners tot teleurstelling 
geleid. De DR heeft aangegeven dat dit een tijdelijke aanpassing zou zijn, mogelijk voor een jaar, en 
dat we dit voor de zomer van 2020 zouden evalueren.  

Na de aanpassing was er een tijdelijk effect maar het lijkt wel of dat de snelheid alleen maar aan het 
toenemen is op de Albionstaat. Met namen in de weekend en in de avonden. 

Vraag is - Hoe kunnen we de inwoners en weggebruikers bewust maken van wat de impact kan zijn 
van het toepassen van een hoge snelheid. Bewoners zijn bang dat het binnenkort een keer goed fout 
gaat. DR is op zoek naar een ludieke manier om mensen bewust te maken van de maximum snelheid 
(schilderen / krijten van 3D illustraties). Marivi zet lijntje uit bij de gemeente Venray.  

Er is besloten dat de stickers voorlopig blijven zitten. In juni 2021 wordt hier een nieuw besluit over 
genomen. 

8. Commissie tbv werving nieuwe leden dorpsraad  
Recent hebben Inge en Annie aangegeven uit de DR te willen stappen, hierdoor zijn we nu met 10 
leden. Volgens ons reglement is aantal leden bepaald op 13 voor onze dorpsraad. Feitelijk komen we 
nu dus 3 mensen te kort. Status In het verleden hebben we vaker hiervoor een commissie benoemd 
om dit op te pakken.  

In de wandelgangen worden wat namen genoemd. Diegene die een connectie hebben met deze 
personen zullen deze benaderen. 

Doel 3) Zijn er ideeën binnen de DR over de manier van werven? 

Doel is actief beleggen – aanmeldingsprocedure, oproep plaatsen of dat de inwoners mensen kennen 
die geschikt kunnen zijn voor de DR en van daaruit actief benaderen. 

Wordt behandelt tijdens de vergadering van 17-8 

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

1. Infrastructuur, Fysieke veiligheid & Sociale veiligheid. 
 
 Whatsapp buurtpreventie: Appgroep staat klaar. Huidige groep die Jeroen van de leur 

beheert wordt gebruikt voor de centrale Whatsapp buurtpreventie. Jeroen van de Leur 
heeft actief meegedacht en een aanmeldingsformulier gemaakt welke inmiddels te 
vinden is op de website van Leunen. Sander zal een berichtje maken voor de LVH en FB 
om promotie te maken. Via de gemeente stickers gekregen om kenbaar te maken dat je 
deel uit maakt van zo’n appgroep. De wijkagent is benadert of dat hij deel wil nemen aan 
de  appgroep? Nee, hij is onderdeel van de overkoepelende beheerdersgroep dus wordt 
zo op de hoogte gehouden.  



 
 Visvijver weideweg mag wel wat meer controle zijn – gebeurt van alles. Onder de 

aandacht brengen bij de wijkagent. 
 

Wonen & Leefomgeving:  

 Status Leunen Zuid - nog niet de desbetreffende contact persoon te pakken gekregen. 
 Woonzorg Complex: Ger geeft aan dat hij Sander heeft gevraagd om zitting te nemen in 

de werkroep voor het woonzorg complex. 

Recreatie:  

 Sander en Marloes zijn bezig met een project van de grond te krijgen wat ligt in de 
omgeving van De Paes. Wordt vervolgd. 

Communicatie: 

 Misja geeft update rondom Statistieken van FB. Een artikel met een foto heeft een 6x zo 
hoog bereik en als er een video bij geplaatst wordt dan is het bereik nog 2x zo groot. 

Evenementen:  

 Ger geeft aan dat als er nog evenementen doorgang vinden in Leunen dat Sterevents dan  
graag uitgenodigd wil worden om te participeren. 

Opening dorpsplein:  

 Nieuwe Nederlandse vlag besteld (Huidige vlag was niet geschikt voor vlaggenmast).  Ger 
geeft aan dat er een Dorpsraad vlag is ontworpen en het is de bedoeling dat deze 
standaard wappert. Ger presenteert ontwerp aan DR. Er vindt nog een aanpassing plaats 
op het ontwerp. 

 
2. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen 

 

3. Sluiting vergadering 
 


