
 

 
 

 
Notulen vergadering 

21 Nov 2022 

 

 
Aanwezig DR Ger Litjens, Twan Hanssen, Karin Peeters, Sjaak Rongen, Gerrit Reintjes, Anne 

Marie v/d Kruijssen,, Gerrie Pijpers, Kristel v/d Molengraft,  
Afwezig DR Tamara Volleberg, Gerrie Steeghs 
Aanwezig Gemeente Marivi Claessens 
Aanwezig Pers Henk Baltussen 
Raadsleden Jeroen v.d.. Leur,  
Publieke Tribune Ingrid Lammers, Kamiel Rongen 

 
 
1 Opening (voorzitter Annemarie van Kruijssen) 

 
2 Mededelingen 

1. Deelnemers en acties na vertrek Sander (voor vergadering december over nadenken). 
2. Hoe werven voor een nieuwe penningmeester? Op de publieke tribune zit een mogelijk 

geïnteresseerde. 
3. Vergadering van december bij Cafe1878 doen ? In verband met besloten deel in die vergadering 

wordt gekozen voor de Baank. 
 
Er is gebak namens Karin (vrouw van de prins) en Kristel (moeder van de jeugdprins)  
 

3 Vaststelling van de notulen 17 -10-2022 – BESLUITVORMING 
Opmerkingen: 
Pagina 3 : Sjaak komt in december met voorstel over welkomst nieuw inwoners 
Pagina 2 : buurgemeenten = buurdorpen 
Pagina 3 : Kerkenvisie:  deze week (week  47) contact, is verzet. 
 

4 Bespreken actielijst van 17-10-2022 – INFORMATIEF 
 
nr. Onderwerp Status  
205 Welkomstpakket In de  op de agenda 
225 Parkeerproblemen Contact opgenomen met gemeente, eerder vergroenen dan verharden. 

Gemeente gaat dit schouwen. Twan heeft over een paar weken weer 
contact. 

234 Verkeersveiligheid Ger heeft Smaaksmederij aangesproken en andere bewoner. Deze laatste 
heef aangeven zover mogelijk  naar achteren te plaatsen indien mogelijk 

236 Kermis Verslagje is klaar. Bart Loonen en Ger gaan in de commissie zitten mbt 
aanbesteding kermissen 

239 Leden@dorpsraadl
eunen.nl 

Gerrie S heeft dit doorgezet naar Jarno om dit aan te passen 

.  
5 Bespreken ingekomen stukken secretaris – INFORMATIEF 

Ger licht kort de presentatie van Vila Romana toe die op 9 november heeft plaatsgevonden. 
Twan/Gerrit lichten de mail toe over de mogelijke oprichting van één energie-coöperatie  
 

6 Wijkagent Pim Hoevenaars - INFORMATIEF 

Achtergrond Het is alweer enige tijd geleden dat we de wijkagent Pim Hoevenaars aan tafel 
gehad hebben. 
 

Status In de vergadering van oktober hebben we besproken welke onderwerpen we met 
Pim zouden willen bespreken.  
 

Doel 1) Dialoog met Pim Hoevenaars over de genoemde punten. 
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Dialoog tijdens 
vergadering 

Pim stelt zich even voor, geeft aan dat hij voor meerdere dorpen verantwoordelijk 
is. 
Er is een tekort aan personeel (ziekte, verloop, leeftijd,), Pim heeft 1 dag in de week 
voor al zijn wijken. Dit waren 4 dagen voorheen. 
Er is nog geen zicht op verbetering. 
Een brief vanuit de DR aan de burgemeester kan ondersteunend werken om de druk  
op te voeren om het korps weer op een goede sterkte/bezetting te krijgen waardoor 
de druk op dit team afneemt. 
Het team werkt nu “agile” en stelt zo de prioriteiten voor 3 weken vooruit vast 
(sprint).  Hierdoor is er meer focus op een beperkte lijst. 
 
Het aanspreken van overlast gevende jeugd door buurtbewoners werkt “super” 
volgens Pim. Mogelijk via de straatcoaches n keer organiseren hoe “onruststokers” 
aan te spreken. 
Drugsgebruik neemt in alle dorpen toe. 
Straatcoaches inschakelen is alternatief voor wijkagent. 
Het telefoonnummer is bekend en wordt weer opnieuw gedeeld via de DR-
groepsapp. Bij incidenten met jeugd kunnen de straatcoaches gebeld worden, 
incidenten met geweld of drugs kan beter bij de wijkagent gemeld worden. 
Melden van incidenten via app “Mijngemeente” is aan te bevelen 
Overlast de Paes: niet bekend bij de wijkagent. 
Actie Marivi: Maakt meldingskaart, die we dan in de LVH-Courant zetten en op 
Face-book plaatsen. 
 
Idee: thema-avond organiseren 
 

7 Vergaderdata 2023 - BESLUITVORMING 

 
. 

Achtergrond Elk jaar stellen we in november/december de vergaderdata vast voor het jaar erop. 
In principe vergaderen we elke 3e maandag van de maand. Alleen als dat samenvalt 
met feestdagen verzetten we deze. 
Feestdagen 2023:  
Carnaval; 18-21 feb 
Pasen 9-10 April 
Hemelvaart: 18 Mei 
Pinksteren: 28-29 Mei 
Kermis: 2-6 juni 
 

Status Het DB heeft stelt de volgende data voor: 
16jan, 27 feb, 20 mrt, 17apr, 15 mei, 19 jun, 17 jul, 21aug , 18 sept, 16 okt, 20 nov, 
18 dec  (Vet=Café 1878)      
                          

Doel 1) Vaststellen vergaderdata 2022 
2) 2 keer per jaar bij Café 1878 handhaven? 
 

Dialoog tijdens 
vergadering 

1) Data worden vastgesteld, en zullen worden doorgegeven aan Annie 
Timmermans van de Gemeente Venray 

2) Ja we willen 2x per jaar bij Cafe 1878 vergaderen. 
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8 DRO –voorstel vergaderstructuur- BEELDVORMING 

. 

Achtergrond De DRO is gestart met een nieuwe opzet.  Onderdeel daarvan is dat het DRO gestart 
is om werkgroepen te formeren voor thema’s die in alle dorpen spelen. 
Mogelijk kunnen daar dan leden uit de diverse dorpsraden bij aansluiten. 
Het DRO zal nu eens per 2 maanden vergaderen i.p.v. elke maand. 
 

Status In de DRO-vergadering van november zal hierover gesproken worden en de nieuwe 
vergaderstructuur/ werkgroepen worden bepaald. 
Zie bijlage: “voorstel nieuwe vergaderstructuur DRO en werkgroepen” 
 

Doel 1) Toelichten van de nieuwe DRO-structuur door Annemarie 
2) Hoe verder? 

 
Dialoog tijdens 
vergadering 

Toelichting door Annemarie van de nieuwe DRO-structuur door Annemarie. 
De gemeente ziet de DRO als een aanspreekpunt, De gemeente is bereid om de 
werkgroepen te ondersteunen met de benodigde expertise. 
DRO heeft belangrijkste overkoepelende thema’s in kaart gebracht. 
Werkgroepen die hieraan gekoppeld worden vergaderen dan met mensen van 
andere dorpen hierover. In januari mensen bij elkaar brengen om bepaalde thema’s 
op te gaan pakken. De Kerkenvisie is bijvoorbeeld zo’n overkoepelend thema. 
 
Vandaag inventariseren welke thema’s en welke namen hieraan te koppelen als 
contactpersoon:  
Dorpsondersteuner – Ger + Karin 
Kerkenvisie – Ger + Karin 
Energietransitie – Geert Geujen, Arjan van Wijngaarden 
Kermis – Ger + Bart Loonen 
 

9 Bespreken status en acties van (DOP)-werk groepen – INFORMATIEF 

 
. 
 

Status Zie Bijlagenbundel voor werkgroepen en acties 
 
Wonen en Zorgen: 
Ger licht de bijeenkomst toe met Villa Romana op 9 nov. 
Ze zijn bereid om andere initiatieven onder diezelfde coöperatie te 
ontwikkelen. 
Ger heeft contact gelegd met VKKL over mogelijke ondersteuning mbt 
kerken. 
 
Verder geen nieuws uit de andere werkgroepen. 
 

Doel Status update van de acties. 

10 Rondvraag – INFORMATIEF 
 

 
 
Data komende vergaderingen Dorpsraad 
Data 2022 17 jan, 21 feb, 21 mrt, 11apr, 16 mei, 20 jun, 18 jul, , 19 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec    

(Vet=Café 1878)                                                                                                                                                                   
 


