
Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank –  17-10-2022 

  

Aanwezig 

Aanwezig Dorpsraad Leunen: Ger Litjens, Twan Hanssen, Karin Peeters, Sjaak Rongen, Sander 

Hellegers, Gerrit Reintjes, Anne Marie v/d Kruijssen, Gerrie Steeghs, Gerrie Pijpers, Kristel v/d 

Molengraft, Tamara Volleberg 

Afwezig: Marivi Claessens (gemeente Venray) 

Aanwezig namens de Gemeente Venray:  

Aanwezig namens de pers:  

Publieke tribune: Jeroen v/d Leur & Guus Reintjes (gemeenteraadsleden Venray) 

1. Opening 

Annemarie opent vergadering. 

2. Mededelingen 

Sjaak Rongen geeft aan te gaan stoppen bij de DR. Hij stopt per maart 2023 (jaarvergadering).  

Sander Hellegers stopt per direct bij de DR.  

Ontwikkelingen de Brier: verslag is per mail gestuurd. Twee dames van projectontwikkelaar hebben 

gepeild hoe de omgevingsdialoog te voeren rondom de Brier. Wij hebben aangegeven dat de 

verkeersontsluiting richting Venray veilig moet zijn en blijven. Ook aangegeven dat e.e.a. redelijk ver 

van ons af staat. Afgesproken dat wij terug zullen koppelen hoe we graag geïnformeerd willen blijven 

rondom de Brier. We stellen voor dat, zodra de plannen concreter zijn, ze nogmaals bij ons 

aankloppen. We gaan nog terugkoppelen dat ze info kunnen versturen die wij kunnen doorzetten via 

Facebook en LVHcourant, zodat we op die manier onze inwoners op de hoogte brengen.  

Voorzittersoverleg: 26-9 geweest. Was korte vergadering. Mensen van dementievriendelijk Venray 

zijn geweest om wat uitleg te geven en infopakketje meegegeven. Stichting Samen gaat nog verder in 

overleg met Dementie vriendelijk venray hoe e.e.a. op te pakken. 

 Kermis is besproken => evaluatie gehouden afgelopen jaar. CV geeft aan dat het goed bevallen is, ze 

willen dit volgend jaar voort zetten. De Baank haakt dan ook aan. Nieuwe bestuur van de Baank heeft 

zich voorgesteld. 

Ook nieuwe manager van de Baank heeft zich voorgesteld tijdens voorzittersoverleg.  

Bestuur Baank heeft aangegeven het fijn te vinden om af en toe met DR aan tafel te zitten.  

Energiecoöperatie t.b.v. zonnepark: er is een coöperatie in oprichting. Vertegenwoordiging vanuit 

Leunen en Oirlo. Er wordt een compact bestuur geformeerd die vooruit wil. Goede ontwikkeling.  

DRO: mededelingen vanuit DRO-overleg van 3-10: de tweede bloembak kost EUR 250 ipv EUR 500. 

Kermissen afgelopen jaar zijn besproken. De vraag is of er een kort verslag kan komen van kermis van 

dit jaar. Ger pakt dit op. Actie: Ger Litjens (mailen naar voorzitter@dorpsraadoostrum.nl).  

Er worden mensen gezocht voor de kermiscommissie die de aanbestedingen regelt voor de 

kermissen volgend jaar. Hoe verder met de kermis? andere exploitanten? Etc. Ger vraagt dit na bij de 

commissie kermis Leunen wie hierin wil deelnemen. Actie: Ger Litjens  (mailen naar 

voorzitter@dorpsraadoostrum.nl). 

In december wordt er aandacht geschonken aan kerkenvisie. VKKL komt dan voorlichting geven 

hierover in DRO. Indien iemand aan wil sluiten vanuit onze eigen DR, dan kan dit doorgegeven 

worden aan Annemarie.  
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Nieuwe opzet DRO: Er wordt een aantal thema’s bepaald die in alle dorpen spelen. Er worden 

werkgroepen geformeerd. T.z.t. zal oproep geplaatst worden om evt. deel te nemen vanuit alle 

dorpsraden in 1 van de DRO-werkgroepen. De grote DRO vergadering wordt voortaan 1 x per 2 

maanden gehouden. Deze nieuwe opzet wordt een jaar uitgeprobeerd.  

In november komt nieuwe wethouder kennis maken. Mocht iemand van onze eigen DR hierbij 

aanwezig willen zijn, dan kan dat. Annemarie koppelt de thema’s die bepaald worden in DRO t.z.t. 

terug. Agenderen voor volgende keer. Actie: Gerrit 

3. Vaststelling van de notulen 19-9-2022 

Aanvulling pag. 2: Twan heeft gebeld inz. melkfabriek. Weinig nieuws hieromtrent te melden, 

ontwikkelingen lijken stil te liggen. 

Jeroen v/d Leur: Woningen aan eigen inwoners toe te wijzen. In buurtgemeenten worden stichtingen 

opgericht om toewijzing van dit soort appartementen te regelen, waardoor het gemakkelijk wordt 

om deze aan inwoners toe te wijzen. Doelgroepverordering staat binnenkort op agenda van 

gemeenteraad.  

Opzet notulen: we gaan niet met initialen werken. IN de notulen worden meningen e.d. 

geanonimiseerd. Bij acties worden gewoon namen genoemd.  

Notulen worden vastgesteld. 

4. Bespreken actielijst 19-9-2022 

Twan neemt nog contact op met gemeente Venray inz parkeerproblemen (actie 225) actie Twan 

Oprit Albionstraat Gussenstraat blijft probleem. Er ontstaat discussie over hoe aan te vliegen. 

Voorstel is om gesprek aan te gaan met eigenaar van de Caddy, deze belemmert namelijk veelal het 

uitzicht. Gerrit neemt contact op met de vraag of ze bereid zijn hun Caddy elders te parkeren, actie 

Ger Litjens. Ruud Verhagen wordt benaderd om het probleem te bespreken. Actie; Twan  

Wijkagent komt in november langs in DR-overleg.  

 

5. Bespreken ingekomen stukken secretaris 

Ingekomen stukken zijn doorgenomen. 

Vraag is of bestuur van de Baank zich nog komt voorstellen aan DR. Nu nog niets over bekend.  

Belevingsvluchten Peel zouden vandaag starten, is verschoven naar morgen (18-10). 

6. Benoemen Tamara Volleberg 

Er wordt schriftelijk gestemd. Er wordt unaniem “ja” gestemd, en Tamara treedt toe tot de DR.  
 
 

7. Wijkagent Pim Hoevenaars 

 Annemarie heeft gesproken met Pim. In november wil hij graag aansluiten. We inventariseren wat 

we van hem willen weten: 

- kermis (evaluatie) 

- situatie dorpsplein 

- overlast Paes  

- Wat is zijn werkwijze? Hoeveel wijken, ook actief buitengebied, komt hij ook op de scholen?  

- Wil hij een rol, en zo ja welke rol hebben in Whatsapp buurtpreventie? 

- Speeltuinen 



- Hoe ziet de samenwerking met straatcoaches eruit? 

- Hoe zit het met de bereikbaarheid? 

- Geruchten drugsgebruik Leunse jongeren? Maatregelen?  

 Annemarie stuurt de vragen ter voorbereiding door 

8. Welkomstpakket 

Artikel in Peel en Maas van DR Oostrum om nieuwe bewoners in beeld te krijgen (oproep aan buren 
om nieuwe buren te melden bij de dorpsvertegenwoordiger, zodat nieuwe dorpsinwoners 
welkomstpakket ontvangen). In Welkomstpakket zit infoblad, evt. aanbiedingen van bedrijven uit het 
dorp.  
Annemarie oppert om dit ook in Leunen te doen, eventueel in iets andere opzet. Sjaak gaat een 
opzet maken voor welkom nieuwe inwoners Leunen.  Actie: Sjaak 
 
 

9. Bespreken status en acties van (DOP) werkgroepen 

Wonen en Zorg: bij elkaar geweest ter voorbereiding op gesprek met Elke Raadts. Zorgstuk is met 

haar besproken, leefbaarheid en WMO: Ouderenpiek komende 15 jaar is besproken. 

Containerwoningen een optie? Dorpsondersteuner is besproken, dit wordt meegenomen naar DRO.  

Vanuit wonen is er bijeekomst geweest van KBO (via Ger Josten initiatief om in gesprek te gaan met 

stg Steenvlinder). Doel is om inzichten te krijgen op welke manieren te realiseren. Ook wordt gesprek 

gepland met Stg Samen om te kijken hoe evt. samen op te trekken.  

William Willems (spectrum) ondersteunt sommige dorpen bij Kerkenvisie. Karin heeft contact met 

hem gehad. Evt. ook voor Leunen inlussen? Als voorbeeld Heide. Hier is infoavond gehouden waarin 

inwoners aan konden geven wat hun ideeën zijn, worden de plannen gedragen door dorpsbewoners? 

etc) 

10. Rondvraag 

Kristel: Kookboek Kiwanis is klaar. Opbrengst gaat naar Odapark voor ontwikkeling  

Guus Reintjes: Stichting Gussewie/DNA Leunen. Destijds door Job Janssen geopperd om 

belevingstuin te maken, dit is verder opgepakt. Contacten gelegd met Vivara, basisschool, albert 

loefen en kerk. Doel is Kunstwerken te plaatsen, gericht op biodiversiteit en Educatieve doeleinden. 

Conceptplan/maquette is door Jan Vergeldt gemaakt. Binnenkort gesprek met Pastoor. Daarna 

inzamelen geld om plan te realiseren. T.z.t. zal plan ook bij DR gepresenteerd worden.  

11. Sluiting 

Sander neemt afscheid van de dorpsraad. Annemarie bedankt hem namens de voltallige DR.  

 

 

 

 

15 mrt, 19 apr, 17 mei, 21 jun, 19 jul, 16 aug , 19 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec (Vet=Café 1878) 

 


