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Jaarverslag Dorpsraad Ysselsteyn 2018 
 

Inleiding: 

De Dorpsraad heeft ook in 2018 haar taak en functie uitgevoerd zoals die in de opzet van de nieuwe 
dorpsvertegenwoordiging gedacht was. 

Dus: het Dorpsforum bepaalt het beleid voor de activiteiten in en om het dorp die draagvlak bij de 
bewoners vereisen. De Dorpsraad vormt het dagelijks bestuur dat dit beleid uitvoert. Daarbij wordt 
de Dorpsraad ondersteund door commissies en werkgroepen. Daarnaast is de Dorpsraad 
aanspreekpunt voor organisaties en personen binnen en buiten ons dorp.  

Het scherp onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van het Dorpsforum en die van de 
Dorpsraad en de commissies blijft een continue leerproces. Daarin houden wij elkaar scherp met een 
grondtoon van onderling vertrouwen.  

Dit jaar werd onder andere gekenmerkt door: 

• De activiteiten van de commissie voorzieningen dat in december resulteerde in een 
presentatie van het Dorps Accommodatie Plan.  

• De wisseling van vertegenwoordiging vanuit de gemeente, Yvonne Jeuken maakt plaats voor 
Joost Smits. 

• De moeizame oprichting van de commissie economie 

• De aansluiting van het dorp op Glasweb 

• De “inspraak” van de bewoners rondom de reconstructie Ringweg/Heidsepeelweg 

• De veiligheid rondom de stoplichten bij de school. 

• De inrichting van een buurt-whatsapp 

• Afscheid van Marika als lid van de Dorpsraad 
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De Samenstelling van de Dorpsraad: 

John Claessens, voorzitter,  
Rob Keijzer, secretaris,  
Erik Hegger, penningmeester,  
Marika Houben, lid en notuliste, aftredend per december 2018 
Mieke Peeters-Poels, lid en notuliste, aantredend per december 2018 
 
Verdere uitbreiding en wisseling staat in 2019 te wachten n.a.v. de verkiezingen voor het 
Dorpsforum. 
 
  

Vergaderingen in 2018: 

Deze zijn als volgt te verdelen: 
DR-vergaderingen:   13 
DRO-vergaderingen:   14 
Dorpsforum:   3 
Overig:    > 10, vooral vertegenwoordigend en/of ceremonieel 
 

De vergaderingen van de Dorpsraad vinden wisselend bij de leden thuis plaats. Naar het 
gemeenschapshuis wordt uitgeweken als de vergadering openbaar is. Bij veel van de 
Dorpsraadvergaderingen zijn (vertegenwoordigers van) commissies en werkgroepen aanwezig, 
daarvoor wordt een “tijdslot” in de vergadering gereserveerd waardoor efficiënt kan worden 
vergaderd hetgeen voor de commissies ook prettig is. 

  

Het Dorpsforum en het Presidium: 

De organisatie van het Dorpsforum ligt bij het Presidium en contact tussen Dorpsraad en Dorpsforum 
gaat dus altijd via het Presidium. Het contact tussen Presidium en Dorpsraad heeft regelmatig plaats 
in de vorm van vergadering of mail, vaak op basis van actualiteit. De onderwerpen die besproken 
worden zijn dan meestal samenhangend met voorbereidingen van Dorpsforumvergaderingen, 
bijslijpen van activiteiten van de Dorpsraad of beoordeling van wel of niet wachten met activiteiten 
tot de volgende Dorpsforumvergadering.  

 

De commissies en werkgroepen  

De commissies worden gezien als het verlengstuk van de Dorpsraad op bepaalde thema’s. Het doel 
daarvan is een verdeling van de activiteiten over meerdere personen en het gericht inzetten van 
expertise en aandachtsgebieden van mededorpsbewoners.  

Belangrijk daarin is dat in overleg met elke commissie/werkgroep is vastgelegd (te zien op de 
website): 

Wie de leden zijn 
Wie contactpersoon is van de commissie/werkgroep en wie van de Dorpsraad 
Wat de opdracht is en of deze doorlopend is of termijn gebonden 
Op welke wijze gecommuniceerd wordt met het dorp 
Hoe het contact met de Dorpsraad verloopt  
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Als een commissie/werkgroep alleen activiteiten uitvoert ten behoeve van het Dorpsforum, dan 
heeft de Dorpsraad geen bemoeienis, zoals bijvoorbeeld de commissie DOP. 
 
Op dit ogenblik telt Ysselsteyn de volgende commissies/werkgroepen die onder de Dorpsraad vallen: 
 

Werkgroep Afspraakmoment

en (minimaal) 

Bijeenkoms

t/ contact 

Contactpersoon 

werkgroep 

Contactpersoon 

Dorpsraad 

100 jaar 

Ysselsteyn 

1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep–DB 

Dorpsraad 

Nov 2017 

Jan 2019 

Willy Janssen 

willy@willyjanssen.nl 

Marika Houben 

mmm.houben@hetne

t.nl 

Leefbaarheidsgeld

en 

1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep–DB 

Dorpsraad 

Juli 2018 Cor van Empel 

famvanempel@hotmail.co

m 

Erik Hegger 

erikjosje@gmail.com 

Week van de 

Goede Doelen 

Ontwikkelingen 

worden gedeeld 

met Dorpsraad 

Dec 2018 

April 2019 

Rob Janssen 

janssen_vullings@ziggo.nl 

Marika Houben 

mmm.houben@hetne

t.nl 

Herinrichting Kern 

& Toegangswegen 

In afwachting  Twan de Wit 

twandewit@ziggo.nl 

Allen 

WMO / MOY 1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep–DB 

Dorpsraad 

April 2018 Willie Koonings 

willie.koonings@home.nl 

Rob Keijzer 

keijzerbors@home.nl 

Wonen 1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep–DB 

Dorpsraad 

Januari 

2018 

Leo Philipsen 

peelvallei@hotmail.com 

John Claessens 

john@ei70.nl 

IBOR / Maasgaard -1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep–DB 

Dorpsraad 

April 2018 Annemie Teunissen 

teunannemie@hotmail.co

m 

John Claessens 

john@ei70.nl 

Communicatie / 

YNB 

In oprichting / ad 

hoc  

Nov 2018 Ien Jacobs, YNB 

ynb@live.nl 

Erik Hegger  

erikjosje@gmail.com 

Glasweb 

Ysselsteyn 

1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep–DB 

Dorpsraad 

Juni 2018 Bart Philipsen 

ysselsteyn@glaswebvenra

y.nu 

John Claessens 

john@ei70.nl 

Schone lucht 1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep-DB 

Dorpsraad 

Juni 2018 Pieter Swinkels 

pieter.swinkels@home.nl 

Marika Houben 

mmm.houben@hetne

t.nl 

Voorzieningen 1 x per jaar 

bijeenkomst 

werkgroep-DB 

Dorpsraad 

Dec 2018 Thijs Berkers, 

Thijs.Berkers@ 

trouwnutrition.com 

John Claessens 

john@ei70.nl 

Economie In oprichting Maart 2018  Erik Hegger 

erikjosje@gmail.com 
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Stichting Wensbus Vast agendapunt 

DR-vergadering 

 Rob Keijzer, 

keijzerbors@outlook.com 

Rob Keijzer, 

keijzerbors@outlook.c

om 

Overige:     

Comité Bonbrück   Eric Michels 

bonbruck@gmail.com 

 

Dorpsraden 

overleg 

Vast agendapunt 

DR-vergadering 

 John Claessens 

john@ei70.nl 

John Claessens 

john@ei70.nl 

Stichting Historie 

Yssselsteyn 

  Lei Potten 

pottenvandevenne@plane

t.nl 

 

Stichting 

Dorpspodium 

  Toon Jenniskens 

ajenniskens@planet.nl 

 

Via Venray 

Herinrichting 

N270 

 Nov 2017 Jan van Dijck  

DOP Nvt, valt onder 

het Forum. 

- Thijs Berkers 

thijsberkers@hotmail.com 

 

Wandel-

fietsroute´s 

Ysselsteyn 

  Sieb Nijssen, Toon 

Jenniskens en Bert van 

Veghel. 

 

Verkeersregelaars Eenmalig 

gezamenlijk 

overleg 

Februari 

2019 

Piet Arts en anderen, 

piet.toos.arts@gmail.com 

 

Ysselsteyn Kermis  Mei 2018 Rik Rongen, Ruud Janssen 

Rik_rongen@hotmail.com 

Ruud1969@live.nl 

 

Wijkagent  Maart 2018 Pim Hoevenaars John Claessens 

 

 

 

 

De DRO, het Dorpsradenoverleg 

Het Dorpsradenoverleg vergadert elke maand, behalve augustus, in Heide. De Dorpsraad probeert bij 
elke bijeenkomst geweest, en dit lukt doorgaans behalve de keren dat deze samenviel met een 
Dorpsforumvergadering. Om die reden wordt per 2019 de datum van de forumvergaderingen 
afgestemd op die van de DRO. Daarnaast zijn er thematische bijeenkomsten van de DRO, dit jaar was 
dat een bijeenkomst samen met het Wijkradenoverleg en het voltallige college van B en W, diverse 
presentaties vanuit de gemeente over de toekomst van Venray, een voorlichting over de AVG etc.  

Dit Dorpsradenoverleg is vooral belangrijk om informatie te verkrijgen over wat er speelt voor de 
dorpen en daarnaast om ondersteuning te krijgen voor zaken die voor Ysselsteyn van belang zijn en 
die wellicht ook andere dorpen aangaat. Belangrijke thema’s dit jaar waren o.a.: 

 
De Wensbus 
Glasweb 
Arbeidsmigranten 
Relatie gemeenteraad en dorpsraden 
De AVG 

mailto:Rik_rongen@hotmail.com
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De kermissen op de dorpen 
Via Venray (de Deurneseweg gaat aanpassingen krijgen vanwege de verkeersdrukte) 
Vernieuwing website van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden 
 

De dorpsraad van Ysselsteyn is bij de DRO vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris. 

Ysselsteyn neemt vanaf september 2017 zitting in het dagelijks bestuur.  

In september heeft Leunen een interessante zogenaamde bindingsdag georganiseerd. De 
bindingsdag is bedoeld om meer informele uitwisseling tussen de Venrayse dorpen te hebben. 
Ysselsteyn was hierbij vertegenwoordigd. 

 

De website 

De website van de Dorpsraad zou ondergebracht worden in een gezamenlijke website vanuit de DRO. 
Dit heeft geheel 2018 gespeeld, maar heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Eind 2018 werd 
het advies gegeven niet meer te rekenen op een gezamenlijke website. Daarop is de Dorpsraad gaan 
zoeken naar alternatieven. De realisatie daarvan volgt in 2019. 

 

Het YNB 

-Formeel is de Dorpsraad verantwoordelijk voor het YNB.  
-2018 is financieel een gezond jaar. 
-redacteur is Ien Jacobs met ondersteuning van Erik Hegger en Marika Houben, die gezamenlijk de 
redactieraad vormen. 

  

De Wensbus 

De Wensbus heeft in 2018 een jaar gekend van langzame groei, met een dip in de zomermaanden. In 
de communicatie naar het dorp is de nadruk gelegd op het feit dat iedere dorpsbewoner of bezoeker 
van Ysselsteyn gebruik mag maken van de Wensbus.  

Verder is in juli 2018 een software systeem in gebruik genomen waarmee afspraken worden 
vastgelegd, maar ook een registratie plaatsvindt die door de Provincie gebruikt wordt om de 
activiteiten te monitoren.  

De groep chauffeurs en ondersteunende functies bestaat uit vrijwilligers en vormt langzamerhand 
een hechte groep die plezier heeft in deze vorm van dienstverlening voor het dorp. 

Er zijn een 8 tal vergaderingen geweest in 2018. 

De financiën zijn in orde. 

We gaan zo door in 2019 

 

De gemeente 

Contacten tussen Dorpsraad en gemeente zijn deels rechtstreeks en deels via 
commissies/werkgroepen. 
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Te onderscheiden zijn 3 niveaus:  
1. gemeentebestuur en gemeenteraad 
2. ambtenaren 
3. de gebiedsambtenaar 

 
ad 1:  
met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en gemeenteraad zijn dit jaar alleen informele 
contacten geweest. 
 
ad 2:  
met ambtenaren is geregeld contact geweest meestal vanwege kwesties in de openbare ruimte, 
zoals onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen. Daarnaast zijn diverse presentaties rondom 
reconstructies van de Ringweg en Heidsepeelweg samen met de Dorpsraad georganiseerd.   
 
ad 3:  
Yvonne Jeuken is als gebiedsambtenaar bij vele vergaderingen van Dorpsraad en Dorpsforum 
aanwezig geweest en is in 2018 vervangen door Joost Smits. Via hem kan de dorpsraad aansluiting 
vinden bij ambtelijke zaken die voor het dorp spelen.  
 
 
Ceremoniële taken: 

Afgelopen jaar zijn er diverse uitnodigingen geweest voor min of meer officiële gelegenheden. Met 
name de voorzitter, maar ook de andere leden van de Dorpsraad, heeft een groot deel hiervan 
bezocht. Uitnodigingen voor officiële bijeenkomsten buiten het dorp worden eerst beoordeeld op 
hun waarde voor ons dorp. 

Er blijft enige discussie of de Dorpsraad zich ook moet laten zien bij gelegenheden waar geen formele 
uitnodiging heeft plaats gehad en waarbij de vraag is opgesloten welke gelegenheden dat dan zijn. 
Omwille van de tijdsbelasting die dat met zich meebrengt heeft de Dorpsraad besloten voorlopig 
alleen maar in te gaan op de formele uitnodigingen. 

 

Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) 

Evenals vorig jaar is er dit jaar weinig contact geweest. Het contact dat er is heeft plaats over zaken 
die de Wensbus betreffen. 
 
Bijeenkomsten van de VKKL zijn vaak ver weg en leveren voor Ysselsteyn weinig directe voordelen op 
en worden om die redenen niet standaard bezocht door de Dorpsraad. 
 
 

Overige aandachtspunten in dit jaar: 

1. Er is een spreekuur Wijkagent gestart in het gemeenschapshuis. 

2. De Dorpsraad houdt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de 

Deurneseweg aan de Brabantse kant. Daarvoor is informatie opgevraagd bij de gemeente 

Deurne.  

3. De ontwikkelingen van de Maasgaard worden gevolgd en bijeenkomsten bezocht door 

vertegenwoordigers van de Dorpsraad. 

4. Sterevents is als nieuwe aanbieder van de kermissen op de Dorpen aangetreden.  
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5. De Commissie Voorzieningen heeft de Dorpsraad gevraagd om een bijdrage aan de 

organisatie van een tweetal bijeenkomsten in de zomer van 2018. De gemeente zou de helft 

bijdragen. Gezien de korte tijd waarop dit besloten moest worden heeft de Dorpsraad zich 

garant gesteld en vervolgens dit verzoek neergelegd bij de Commissie Leefbaarheid die de 

aanvraag zal mee nemen in 2019. 

 

 

 

 

Jaarplan 2019 

De dorpsraad ziet zich ook in 2018 voor haar bovenbeschreven taakstelling staan. 

1. Praktische ondersteuning van beleid vastgesteld door het Dorpsforum 
2. Aanspreekpunt voor binnen en buiten de dorpsgemeenschap 
3. Vertegenwoordiging bij allerlei activiteiten binnen en buiten het dorp 

Speerpunten voor de komende tijd: 

1. De continuïteit van de Dorpsraad bewaken in dit jaar van aftreden en herverkiezingen van 
het Dorpsforum. 

2. Ontvangst van college van B en W voorbereiden 
3. De Wensbus verder verankeren in ons dorp 
4. De website zelf ter hand nemen nu het gezamenlijke initiatief via de DRO is gestrand. 
5. De communicatie met de diverse commissies vervolgen 
6. Regelmatige communicatie met het dorp via berichtgeving in YNB 
7. Het opstarten van de commissie economie monitoren  
8. Iedere commissie gaat een stukje over haar activiteiten aanleveren voor het jaarverslag van 

2019.  

Ten einde 

De samenstelling van de Dorpsraad zoals die in 2018 en de jaren daarvoor was zal in 2019 grondig 
veranderen. Wij kijken terug op een interessante en uitdagende periode met hoogte- en 
dieptepunten waar we veel van geleerd hebben. Lessen die we graag overdragen aan onze 
opvolgers. 

Het gevoel van trots overheerst als we kijken naar wat er nu staat als breed en actief draagvlak van 
ons dorp.  Daar hebben wij aan bijgedragen, samen met de forumleden en de vele commissies en 
werkgroepen.  

 

Namens de Dorpsraad,  

Rob Keijzer, secretaris 


