Agenda dorpsraadvergadering 13 januari 20.00 uur bij Erik
1.
2.
3.

Opening
Vaststellen agenda
20.00: Historisch Ysselsteyn
Stichting Historie Ysselsteyn. Lid van Historisch Platform HBV Venray. Geen vaste inkomstenbron,
maar kunnen subsidieaanvragen binnen HPV d.m.v. ledenvergadering. Gemeente verstrekt een vast
jaarbedrag aan HPV, die dit onderling verder aan projecten kan toebedelen.
Werkgroep heeft aanvraag ingediend bij Cie Leefbaarheidsgelden. Reactie: ‘Dit jaar helaas geen
budget meer, opnieuw indienen in 2020’.
Afspraak 1: Leefbaarheidsgelden hebben als het goed is ook budget voor ad hoc aanvragen, DR zal
trachten of hieruit een bijdrage kan worden geleverd. (ACTIE ERIK HEGGER)
Afspraak 2: Dorpsraad schiet de bedragen nu voor.
Afspraak 3: Volgende keer vooraf met DR contact zoeken om afspraken te maken en kosten te
bespreken. Voor de verplichtingen aangegaan worden.
4. 20.30: Kermis”commissie”
Communicatie met Helene Busser is heel goed gegaan. Met de nieuwe exploitant was dat
moeizamer; veranderde opstelling zonder overleg. Algemene indruk: oude attracties. Goede
opstelling; goede reacties op gehad. Bezoekers aantallen; geen negatieve reactie op ontvangen van
de exploitanten, leek redelijk tot vrij goed.
Idee om zondags een familie-evenementje op te zetten. Met als doel: mensen bijeen brengen,
bezoek aan kermis ondersteunen, wat goed is voor dorp, horeca en kermis exploitant. Om zo de
kermis levensvatbaar te houden. Wellicht ook voor ouderen gericht iets aanbieden.
DR zal initiatief nemen om een denktankje op te richten. Erik informeert bij VZO. Ruud en Rik willen
wel meedenken. Martijn benadert Monique om te vragen wie er mee zou willen/kunnen denken.
5. 21.00: overleg Kerkbestuur en YNB
Redactieraad zou de voorpagina (en mogelijk meer) van nieuw elan willen voorzien. Hebben de
voorpagina niet willen wijzigen tot de pastoor zijn bijdrage kwam te vervallen.
Kerkbestuur doet voorstel om voorpagina in te richten voor de oudere doelgroep (kerk + huisarts +
wensbus + politie).
Voorstel: in het forum bespreken (werkvorm) welke inhoud we in het YNB terug zouden willen zien.
Redactieformule opnieuw definiëren (wie is redactie, welk doel, wat willen we terug lezen, mix info
en vermaak, jaaragenda).
Martijn bespreekt vraag met het Presidium.
6. 21.30: Ysselsteyn 100
In 2021 bestaat Ysselsteyn 100 jaar. Er is een concreet plan van aanpak. Marcel Arts, Marika Houben
en Yoeri Hendriks zijn toegevoegd aan de werkgroep. Wordt een maandelijks werkoverleg. Nu echt
de uitvoeringsfase in. Projectplan aan DR overhandigd. Plan om voorafgaande aan feestweekend (1e
week juni 2021; 4, 5, en 6 juni) een historische toer te organiseren. Horeca, bedrijven en
verengingen zijn aangeschreven om deel te in het programma (nevenactiviteit of feestweekend).
Regie bij de werkgroep. Ambitie is om een blijvend aandenken te kunnen realiseren uit de
opbrengsten van het eeuwfeest/activiteiten.
Er is een begroting opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met de 10k die de DR heeft
gereserveerd voor het jubileum.
WG maakt gebruik van de juridische entiteit van de DR. WG gaat in overleg met gemeente in beeld
brengen welke aandachtspunten er zijn en hoe deze te ondervangen.
Erik geeft aan bij WG wanneer zij een stukje voor het YNB schrijven. Waarschijnlijk 11-2.
Er komt een landingspagina op www.ysselsteyn.com.
Mailadres WG is: info@ysselsteyn100.nl
MARTIJN BESPREEKT MET PRESIDIUM 10 juni op agenda.
7. Notulen 9 december
8. Ingekomen stukken, mededelingen en onderstaande mails:
Uitnodiging klankbordgroep
12/12
Installatie nieuwe burgermeester
9. Uit de DRO van 6 januari
10. YNB voorpagina,

11.

12.
13.
14.
15.

16.
12.
13.
14.
15.

De eerste invulling is geweest, gepland staan nog 3 weken bijdragen van ieder van de DR, maar hoe
gaan we verder en wat willen we met de aankondigingen van de missen etc.
Wensbus
Vorderingen rondom uitbreiding richting Heide en Veulen, zie ook berichten dd 9 januari in Hallo
Venray en Peel en Maas
Overleg rondom accommodatie RAP
Martijn is hier actief mee bezig geweest, brengt ons op de hoogte van de voortgang
Reactie op brief Martijn naar de wethouder vd Putten
De brief is al begin december verstuurd, nog geen reactie? Geen formele reactie.
Voortgang werving DR-leden
Agendapunt DF: dorpscoöperatie
Er is een aanbod gedaan aan het presidium om ter voorbereiding enkele deskundigen uit te nodigen
voor de DF-vergadering van maart. Nog geen reactie ontvangen. > Rob vraagt bij Erwin na.
Dorpsondersteuner
Stand van zaken > loopt
Thema avond veiligheid
Er is het een en ander te melden over de voortgang en de planning > loopt.
Uitnodigingen commissies
Rondvraag
Sluiting

