Dorpsraadvergadering 17 augustus 2020.
MFC De Baank.
Aanwezigen: Annemarie van Kruijssen, Gerrit Reintjes, Ger Litjens, Sander Hellegers, Misja Nabben,
Twan Hanssen, Sjaak Rongen. Marivi Classens (gemeente), Maya Kallen (beleidsmedewerker
gemeente Venray).
Afgemeld: Marloes Zandbergen, Gerrie Pijpers en Guido Voncken.
Publieke tribune: Wim Jenniskens, Jop Janssen, Sharon Linskens, Ingrid v.d. Aker. “Peel en Maas” en
“Hallo Venray” afgevaardigden.

1. Opening. Annemarie heet iedereen welkom. Met name een welkom aan Janne Classens, zij
werd door Annemarie benaderd om zitting te nemen in de dorpsraad. Ook de publieke
tribune is voller dan gebruikelijk.

2. Mededelingen: De kermis in Leunen staat gepland in het weekend van 25, 26, 27 en 28
september. Sterevents wil met een uitgebreid assortiment aan attracties naar Leunen
komen. Os Jeugdbaank organiseert op zaterdag een panna-toernooi. Rond 22.00 uur zal dit
eindigen. Aan de kermiscommissie, Cafe 1878 en MFC De Baank hoe nu verder invulling te
geven. Alles zal binnen de richtlijnen van het Coronabeleid moeten zijn.

3. De notulen worden goedgekeurd met dankzegging aan de samensteller.

4. Het Kids zomerfestival heeft ook nog enkele attracties weten te bemachtigen van Sterevents:
De draaimolen, de Wipe-outbaan en de suikerspinkraam. Deze activiteit vond plaats op
dinsdag 18 en woensdag 19 augustus.
Op 24 augustus zal er in MFC De Baank een voorstelling zijn van de film “Wei” een film over
dementie. Deze is , na opgave toegankelijk voor inwoners uit Leune, Veulen en Heide. Er
kunnen maximaal 70 personen aanwezig zijn i.v.m. de corona.
Een dorpsbewoner had veel wateroverlast van de hoosbui van 12 augustus. Ze maakte
melding van schade en modder. Ze wordt door Gerrit doorverwezen naar de gemeente
Venray.
De melkfabriek: de plannen van de eigenaar passen binnen het huidige bestemmingsplan.
Verder zijn er geen mededelingen gedaan over de aard van het bedrijf. Waarschijnlijk eind
september een bericht over de invulling hiervan.
Gerrit zal met Koenen slijptechniek overleggen om daar een vergadering te plannen.
Burendag: er is voor dit initiatief slechts een aanmelding binnen. Later hoorden we dat ook
Os Jeugdbaank een aanvraag had gedaan die ook gehonoreerd werd.

Misja zal nog een keer op Facebook “reclame” maken voor de Mijn gemeente App.
DE actie betreffende de burgerhulpverleners voor Hard voor Hart, wordt doorgeschoven
naar de vergadering van september. (actiepunt Marloes).
De werkgroep op 25 augustus bij elkaar voor het bespreken van het plan voor een Zonnepark
in Leunen.
5. De ingekomen mails worden doorgenomen en afgevinkt.

6. Skip en Os Jeugdbaank:
Namens Skip spreekt Jop zijn dank uit aan de dorpsraad voor de financiële steun die zij
mochten ontvangen. Helaas zijn er voor hen ook enkele activiteiten niet doorgegaan door
Corona. Het is afwachten of er een Sinterklaasintocht zal zijn, anders zal Skip het financieel
niet breed hebben. Er werd gezegd dat er altijd een beroep op de dorpsraad kan worden
gedaan. Zij zullen de aanvraag beoordelen en al dan niet een bijdrage doen.
Os Jeugdbaank werd afgevaardigd door Sharon en Ingrid. Ook zij benadrukten dat de
financiële steun zeer welkom was. Zij gaan zoals reeds gemeld het Panna-toernooi
organiseren op 25 september. Ook zij ondervinden hinder van het Coronavirus, helaas. We
wensen hen veel succes hiermee.
De dorpsraad benadrukt nogmaals het belang van deze vrijwilligers, ga zo door.
7. Verkeersveiligheid in Leunen:
Beleidsmedewerker Maya Kallen van de gemeente Venray sluit aan om het licht te laten
schijnen op de verkeersveiligheid in Leunen. Met name de Albionstraat en de Veulenseweg
baren de dorpsraad zorgen. Hoge snelheden waardoor bijna ongelukken bijna dagelijks
voorkomen. Wat kunnen we hieraan veranderen: snelheidsremmers, gescheiden banen voor
auto en fiets, regelmatige controles door de politie. Het blijkt volgens Maya dat het gedrag
van de automobilist veranderd door deze te belonen. Dit heeft onderzoek uitgewezen. De
bestuurders vinden het fijn als b.v. de Smiley een duimpje geeft of groen blijft.
In het komende jaar staat ook de herinrichting van de N270 op de planning, daar zullen al
maatregels genomen worden op de Albionstraat. Ook als bouwplan Leunen-Zuid zijn
voltooiing nadert zal daar aan de Albionstraat worden gewerkt. Er werd ook geopperd om
een kentekenregristratie te doen om te kijken of de auto’s doorgaand of
bestemmingsverkeer zijn. In Heide wordt dit nagevraagd door de werkgroep
verkeersveiligheid.
8. Welkomstborden:
De stickers op de welkomstborden zijn een doorn in het oog voor diverse oud
dorpsraadleden. De huidige dorpsraad had i.v.m. de verkeersveiligheid de borden beplakt
met stickers met erop. Hierover hoorden we ook goede geluiden. Volgens de dorpsbewoners
was niet duidelijk wanneer de oude stickers er weer op kwamen, en of de bestikkering
hetzelfde als voorheen zou zijn. Er werd een voorstel gedaan om alsnog de oude sticker terug

te plaatsen rond 1 januari 2021. Als er in Leunen behoefte is aan een andere invulling van
deze borden zal de dorpsraad zich hierover beraden.
9. Werving nieuwe leden dorpsraad:
Via Annemarie is Janne Classens aanwezig om te kijken of zij er iets voor voelt om de
dorpsraad te komen versterken. Ze wil al meteen in de werkgroep verkeer. Janne woont
namelijk op de hoek Veulenseweg/ Kraakse Pas.
Misja en Sander hebben ook enkele personen benaderd, helaas zonder succes. De personen
die gevraagd werden zagen er vanaf. Daarop is hen gevraagd namen door te geven van
mensen die geschikt zouden zijn voor de dorpsraad. De heren werken dit uit voor de
volgende vergadering.
10. Afval Leunse Paes:
Een ingekomen brief zorgde voor dit agendapunt. Heel veel troep bij de oevrstortvijver van
het Brukske en de Leunse Paes. Melden bij de gemeente helpt. Marivi benadrukte dat er
altijd actie wordt ondernomen bij zwerfvuil. Blijf het dus melden. Keep it Clean zal
waarschijnlijk ook een rondje maken in de Paes.
11. DOP werkgroepen:
De werkgroep felicitaties geeft door dat een welkomstgeschenk voor nieuwe bewoners van
Leunen niet haalbaar is. Deze actie wordt dan ook geschrapt.
De buurtpreventie app heeft op dit moment 212 aanmeldingen.
Leunen-Zuid gaat binnenkort een bestemmingsplan wijziging aanvragen. Zodra er meer
bekend is zal Sander de klankbordgroep bij elkaar roepen om te kijken of er nog obstakels
zijn. Daarna de presentatie aan het dorp.
12. Rondvraag:
Janne geeft aan de volgende keer weer aanwezig te zullen zijn. Dit juichen we uiteraard allen
toe. Welkom Janne.
Appie Weijs, eigenaar van AWI, geeft aan dat zijn bedrijfspand aan de Veulenseweg
momenteel leeg staat. Hij geeft aan dat hij eventueel wel wil meewerken om hier
starterswoningen of een woon-zorgcomplex te realiseren. Er zit nu nog wel een agrarische
bestemming op. De werkgroep, die het woon-zorgcomplex behandeld, zal deze locatie ook
de revue laten passeren.
Annemarie sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

