Verslag Dorpsforum
Datum: 18 maart 2019 Aanwezig: 24 Forumleden, 1 Ad-hoc leden
Afmeldingen: Carla Bouwman, Cor van Empel, Eric Hegger, Mart de Wit, Pieter Swinkels, Tom van
Asten, Johan Romme
Door een misverstand zijn er geen notulen gemaakt van deze vergadering. Hierbij wel een korte
verslaglegging van de besproken punten achteraf. Daarom ook geen vastlegging rondvraag.
1. Opening
Door voorzitter Martijn Arts. Nodigt Ad hoc leden uit om plaats te nemen in het Forum. Hier
wordt gebruik van gemaakt.
2. Vaststellen van de agenda
Na punt 7. Wordt toegevoegd wisselingen bestuur Dorpsraad
3. Vaststellen notulen Dorpsforumvergadering 18 maart 2019.
Ongewijzigd vastgesteld.
4. Voortgang actiepunten
Geen
5. Nominaties/Verkiezingen leden Dorpsforum 20 maart 2019 en vervolgtraject
Martijn Arts geeft een toelichting op het proces van de nominaties tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen op 20 maart. Tijdens de verkiezingsdag hebben inwoners van Ysselsteyn
de mogelijkheid om 5 namen door te geven. Einde dag worden de stemmen geteld, en zal de
kiescommissie de mensen met de meeste stemmen benaderen om per 17 juni 2019 lid te
worden van het Forum. Dan zullen alle leden aftreden, en zal het nieuwe Forum worden
geïnstalleerd. Martijn geeft aan dat nog steeds de mogelijkheid bestaat dat mensen zichzelf
kandidaat stellen. Mocht het resultaat van dien aard zijn dat we meer dan 60 kandidaten
hebben, dan volgen er in principe verkiezingen (volgens statuten). Mochten we in die "luxe"situatie terechtkomen dan zullen we samen moeten bespreken wat te doen.
6.

Procedure samenstelling en benoeming leden Dorpsraad – Besluitvorming huishoudelijk
reglement.
De procedure en het huishoudelijk reglement wordt door de vergadering goedgekeurd. Martijn
doet een oproep aan de leden om zich te melden mee te doen aan de begeleiding van het proces
voor de totstandkoming van de nieuwe Dorpsraad.

7. Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 Dorpsraad – jaarverslagen commissies
Het jaarverslag en jaarplan wordt door de vergadering goedgekeurd.
8. Wisseling bestuur Dorpsraad
John Claessens – voorzitter van de Dorpsraad – geeft aan zijn functie als Dorpsraadvoorzitter neer
te leggen. Hij kijkt terug op een periode waarin veel is bereikt, vele mensen zijn met heel veel
thema's bezig. Vele zware thema's zijn gepasseerd en nieuwe projecten zijn gerealiseerd ( zoals
de Wensbus, DorpsAccomodatiePlan e.a.). Tegelijkertijd geeft hij aan dat zijn rol als voorzitter
lang niet altijd gemakkelijk was, en veel energie heeft gevraagd. Hij is blij dat hij een opvolger
heeft kunnen vinden, waar hij veel vertrouwen in heeft: Martijn Arts.
Martijn wordt daarna middels acclamatie benoemd tot interim voorzitter van de Dorpsraad.

Hij bedankt John voor zijn grote inzet en betrokkenheid als Dorpsraadvoorzitter. Het is de
bedoeling dat – na het herbenoemen van de Dorpsraad – Martijn straks beoogd nieuw
voorzitter is van de Dorpsraad.
9.

Korte thema’s
Linda Custers en Mieke Peters geven een toelichting op de stand van zaken van de
Speelvoorzieningen in Ysselsteyn en specifiek op de voorziening aan de Veenmos.
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15-06-2015 Notulen vergadering bestaan uit verslag met actie/besluitenlijst. Kort na vergadering verstuurd naar de leden die
binnen 1 week kunnen reageren naar het presidium.
15-06-2015 Presidium stelt commissies samen uit aangemelde leden. De commissie gaat met een opzet van start.
16-12-2015 Communicatie: Eén maal per maand opinie stuk in YNB door DR voorzitter. Secretaris DR plaatst
mededingen/ontwikkelingen/informatieve YNB berichten.
Notulen Dorpsforum en Dorpsraad op website. Mail voor het forum via Dorpsraad/Willie Koonings naar leden
doorgestuurd. Forumleden worden een week vooraf gaande de vergadering goed geïnformeerd over
agendapunten. Facebook account Dorpsforum/Dorpsraad wordt aangemaakt.
15-02-2016 -Rondom het plein geen reclame- en sandwichborden, wel een verzamel infobord.
-De kermis en bijbehorende caravans verplaatsen naar het verharde gedeelte Lovinckplein.
-Plan grasveld Lovinckplein, het forum vindt het een goed plan om uit te voeren indien hiervoor de financiering
gevonden wordt.
9-5-2016
Het adviesplan Lovinckplein van de werkgroep en de Dorpsraad aangenomen zonder de bij genoemde
randvoorwaarden maar met de voorwaarde dat er binnen een periode van 4 maanden een evaluatie ter plekke
plaats vindt. Hier zullen tenminste de aanwonenden, de werkgroep en ondernemers bij aanwezig zijn.
9-5-2016
2.500 euro beschikbaar gesteld voor afwerking grasveld Lovinckplein.
9-5-2016
Rolverdeling Dorpsforum-Dorpsraad en werkgroepen.
9-5-2016
Notitie Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn.
14-11-2016 Goedkeuring toekenning Leefbaarheidsgelden 2016
14-11-2016 Vaststelling DOP
14-11-2016 Vaststelling jaarplan 2017
27-3-2017 Goedkeuring financiële verantwoording DR 2016
12-6-2017 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2017
27-09-2017 Goedkeuring mandaat werkgroep “Schone Lucht”
27-09-2017 Goedkeuring start probleemoplossing zwaar verkeer Lovinckplein
13-12-2017 Met inhoud bezig zijn en niet met de procedures
26-03-2018 Vaststelling Jaarverslag 2017
3-9-2018
Goedkeuring financiële verantwoording DR 2017
3-9-2018
Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2017
3-12-2018 Goedkeuring adviezen Werkgroep Voorzieningen inzake Dorps Accommodatie Plan:
 Z.s.m. in overleg te treden met wethouder Thielen, het DAP met haar te bespreken en vervolgstappen af
te stemmen
 Scenario 2 te hanteren als uitgangspunt voor het vervolgproces
 Een werkgroep aan te zoeken die gaat concretiseren hoe de realisatie gestaltemoet krijgen
 Daarbij in dialoog te blijven met de inwoners van Ysselsteyn en de gemeente Venray
3-12-2018 Goedkeuring Procesvoorstel verkiezingen Dorpsforum 2019
18-3-2019 Goedkeuring procedure samenstelling Dorpsraad – huishoudelijk reglement

