Verslag Dorpsforum 20-11-2019
Datum: 20 november 2019
Aanwezig: 47 Forumleden, 3 Ad-hoc
Afmeldingen: Marcel Arts, Mariëlle Arts, Thijs Berkers, Linda Bouwman, Jelle van Hees, Joeri
Hendriks, Noor Houben, Rob Janssen, Rob Keijzer, Mandy Kemmelings, Peter Knapen, Guus de
Mulder, Toon Peters, Ingo Seuren, Gerard Spreeuwenberg, Paul Verhoeven
1. Opening
Voorzitter Erwin Janssen opent de vergadering, en heet iedereen welkom. Hij nodigt Ad hoc leden
uit om plaats te nemen in het Forum. Hier wordt door 3 personen gebruik van gemaakt.
2. Vaststellen verslag vorige vergadering / formele punten
a. Verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. .
b. Uitkomsten evaluatie worden verwerkt in vergaderaanpak voor de toekomst. Ook bij
volgende notulen zal evaluatie worden meegezonden.
c. Leefbaarheidsgelden: Cor van Empel doet verzoek voor aanmelden nieuw lid i,v,m,
met einde periode van Irene Peters. Voorkeur om weer een vrouw te benoemen.
Verder voorstel om vanaf 2020 de eerste consumptie tijdens Forumvergaderingen
voor rekening leefbaarheidsgelden te laten komen. Vergadering is akkoord.
3. Agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
4. Voortgang samenstellen Dorpsraad
Voorzitter Martijn Arts geeft toelichting op het proces. Op basis van de inventarisatie bij de
leden van het Forum zijn er 8 mensen geselecteerd en benaderd. Twee personen hebben
aangegeven niet in te gaan op verzoek. De andere 6 hebben bedenktijd nodig of worden nog
benaderd.
5. Woonvisie, besluitvorming Actualisering Ruimtelijke Visie Ysselsteyn
Angelique Claassens geeft namens werkgroep een toelichting. Zij verwijst naar
behoeftenonderzoek wat heeft geleid tot een woningbehoefte van meer dan 100 woningen, en
naar de analyse van MKB Limburg waar geadviseerd wordt om nog verder te groeien, wat
veel extra woningbouw vraagt. De notitie geeft aan waar de zoekgebieden voor nieuwe
woningen mogelijk liggen (binnen de ring Ysselsteyn). Zij geeft aan dat een zoekgebied nog
niet wil zeggen dat er gebouwd kan worden. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. De
visienota in noodzakelijk omdat de Gemeente het DOP 2016 niet heeft vastgesteld en nog
voortborduurt op DOP 2010. Het is onduidelijk wat de oorzaak hiervan is. In DOP 2016 is
Wonen nadrukkelijk als speerpunt benoemd, en de voorgelegde visie sluit hier op aan. Vraag
vanuit Forum is gericht op het ontbreken van concreetheid. Antwoord: Gemeente stelt visie
vast, dit is zo dadelijk basis om initiatieven te ondersteunen. De Woonvisie wordt na stemming
unaniem goedgekeurd.
6. Werkgroepen/commissies
a. RAP (Realisatie Accommodatie Plan)
Eric Michels geeft als voorzitter van de werkgroep een korte toelichting op de
voortgang van haar opdracht. De Gemeente heeft inmiddels een nieuwe
procesbegeleider benoemd (Reinier Blauw), en een gesprek met Wethouder Thielen
is gepland. Uitdaging is om te komen tot één plan, waarbij realisatie in verschillende
fases/snelheden en op verschillende locaties waarschijnlijk is. RAP kent 2
stakeholders, en uitgangspunt van RAP is dat nieuwe plannen moeten leiden tot
positieve exploitaties. Verder is het optimaal realiseren van synergie en het
afstemmen van activiteiten een belangrijk doel. De Smelehof is vanaf 2013
voortvarend aan de slag en wil haast maken. Vlekkenplan is gereed, en Smelehof
heeft toezegging vanuit Gemeente voor "Schoon door de Poort" De Jera is bezig met
een uitgebreid bouwkundig onderzoek . Voor de sportaccommodatie is Geert van
Dijck/Erwin Dijkstra bezig met een inventarisatie van mogelijkheden voor het
realiseren van een sportzaak voor de primaire gebruikers (Korftbal, Volleybal, en

Zaalvoetbal). Dit moet leiden tot een haalbaarheidsonderzoek. De Kerk is zoekende
naar toekomstige oplossingen. Er is sprake van een negatieve exploitatie en bezoek
neemt steeds verder af. Uit de parochievergadering is gebleken dat men positief is
om te zoeken naar een andere bestemming. Vanuit Ruud Janssen wordt aangegeven
dat Kerkbestuur zeker naar toekomstige oplossingen wil, maar dat de belemmering
vanuit het Bisdom komt. De suggestie vanuit de vergadering is om te kijken of er
mensen zijn die het Kerkbestuur kunnen helpen om te komen tot een plan, wat
mogelijk door Bisdom kan worden geaccordeerd. Vanuit RAP en de vergadering zou
men het heel erg jammer vinden dat de Kerk over enkele jaren (na realisatie van de
andere plannen) feitelijk geen functie meer heeft. Eric Michels geeft aan dat hij met
de werkgroep RAP er alles aan zal doen om te komen tot één plan, zonder dat dit tot
vertraging leidt. Zowel Smelehof als Jera zijn sterk verouderd, en vernieuwing is
noodzakelijk. Eric Michels geeft aan het de uitdaging is om de complexe
spanningsveld op te lossen en de Kerk te laten aansluiten. Hier ligt de komende tijd
alle focus op. Doel blijft om in 2021 een plan op te leveren, dat een "hamerstuk" blijkt
te zijn.
b. Maatschappelijke ondersteuning Ysselsteyn
Willie Koonings licht namens de werkgroep toe dat de Gemeente, Rabobank en
Zorghuus samen voor de komende 3 jaar een bedrag van € 25.000 per jaar hebben
toegekend voor een pilot voor het aanstellen van een dorpsondersteuner. Voorstel is
om een brede klankbordgroep te formeren, die het proces van aanname
dorpsondersteuner voor haar rekening neemt, en straks ook het klankbord is van de
dorpsondersteuner. De werkgroep zal zelf mensen benaderen voor uitbreiding. Het
stappenplan wordt door het Forum aangenomen (met 1 stem tegen).
c. Jeu de Wit leest een brief voor namens de werkgroep Schone Lucht. Deze is als
bijlage bij de notulen gevoegd.
d. Twan de Wit heeft namens Werkgroep Kern & Toegangswegen een verzoek
ingediend voor décharge oplevering werkzaamheden. Hij geeft aan dat de
openstaande punten zijn overgedragen aan IBOR. De werkgroep wordt bij deze
opgeheven. Het Forum verleent onder groot applaus décharge en daarmee haar
waardering voor de grote uitgevoerde inspanning door de werkgroepleden.
7. Thema's vanuit de Dorpsraad
Voorzitter Martijn Arts geeft aan dat – na het voorzien van informatie - er inzake de activering
van Vliegveld de Peel geen vragen of opmerkingen vanuit het Dorp zijn gekomen. Daarom
voor de DR geen aanleiding mee te doen met andere dorpen en groepen om namens het
Dorp actie te ondernemen.
De Gemeente Venray heeft KODE vastgesteld. Dit is het duurzaamheidsbeleid van de
gemeente. Dit betreft dan met name het opzetten van Windmolenparken en Zonneparken.
Voor Ysselsteyn speelt dit vooralsnog niet. Enerzijds vanwege beperking Radar Vliegveld en
anderzijds vanwege afstand tot aansluiting energienetwerk. Gebieden dichter bij de
hoofdaansluiting zijn de eerste 10 jaar kansrijker voor zonneparken
Wensbus Ysselsteyn draait nu 1 ½ jaar, en is een oplossing voor het wegvallen van openbaar
vervoer. Vanuit subsidies zijn een aantal voorwaarden gesteld, waaraan Wensbus Ysselsteyn
moeilijk kan voldoen (te weinig ritten). DR is in overleg met provincie om te zoeken naar
mogelijke veranderingen in werkwijze en gebied.
Gezien de ontwikkelingen bij de Wensbus, maar ook MOY (dorpsondersteuner) is DR van
mening dat het nodig is om een onderzoek te doen naar een Dorpscoöperatie als entiteit. Hier
komt de DR nog bij het forum op terug.
Overige mededelingen DR
- DR heeft met Brandweer gesproken inzake aanrijtijden. Deze zijn te ruim, en verkorten is
feitelijk niet mogelijk. Samen met de Brandweer zal gezocht worden naar mogelijkheden
om op Preventiegebied voorlichting te organiseren in Ysselsteyn
Notulen/statuten e.d. zijn te vinden op www.ysselsteyn.com.
- Als werkgroepen kosten moeten maken, verzoek om vooraf met DR te schakelen.

8. DOP 2021 - 2025
Het presidium heeft zich ten doel gesteld in 2020 een nieuw DOP vast te stellen voor de
periode 2021 – 2025. Het huidige DOP, de uitkomsten van de ideeënfabriek (vergadering juni
2019), en de analyse door MKB Limburg dienen als input voor het nieuwe DOP. Aan de hand
van twee stellingen is er aanvullend input opgehaald. Het presidium heeft aangegeven de
uitkomsten van deze dialoog afzonderlijk vast te leggen. Deze dient als input voor de nieuw
te vormen werkgroep DOP 2021 – 2025. Doel is om deze per 16 maart 2020 te formeren,
waarna zij aan haar opdracht kan beginnen.

9. Rondvraag:




Martin Houben: het doortrekken van Ringweg naar Agrobaan is een optie die bij DR ligt om
verder uit te werken.
Martijn Arts, dankt werkgroepen voor haar inspanningen.
Carla Bouwman vraagt naar laatste ontwikkelingen 100 jaar Ysselsteyn. Lei Potten licht de
festiviteiten in juni toe en daarnaast de activiteiten rondom markante punten in Ysselsteyn en
de Peel.

Erwin Janssen rond af en bedankt iedereen.
De volgende vergadering is op maandag 16 maart 2020 in de Smelehof. Overige vergaderingen
in 2020: woensdag 10 juni 2020 en donderdag 29 oktober 2020
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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
18-3-2019 Goedkeuring Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 Dorpsraad
17-6-2019 Benoeming nieuwe leden Presidium en Dorpsforum
17-6-2019 Goedkeuring projectbrief RAP
17-6-2019 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2018
20-11-2019 Goedkeuring verzoek Leefbaarheidsgelden voor "koffie"
20-11-2019 Goedkeuring Actualisering Ruimtelijke Visie Ysselsteyn
20-11-2019 Goedkeuring vervolgplan MOY
20-11-2019 Décharge Wergroep Kern & Toegangswegen

