
 

 

CONCEPT Verslag Dorpsforum 10-06-2020  

Datum: 10 juni 2020  
Aanwezig: 19 Live, waarvan 2 Ad-hoc en 32 via Teams. 
Afmeldingen: Marcel Arts, Thijs Berkers, Linda Bouwman, Martijn Claessens, Noor Houben, Ruud 
Janssen, Ron Jespers, Nico Keunen, Sieb Nijssen, Mieke Peeters-Poels, Sjouke Smolders, Ingo 
Seuren,  
 

1. Opening  

Voorzitter Erwin Janssen opent de vergadering, en heet iedereen welkom voor deze bijzondere 
vergadering in Coronatijd.  In de Smelehof nemen 7 leden live deel aan de vergadering, en 
worden 2 Adhoc-leden toegevoegd. Via MS Teams nemen 32 leden deel aan de vergadering. 
Verder doen er 2 ad hoc leden mee.  De voorzitter geeft aan dat er op het meest recente 
evaluatieverzoek nauwelijks is gereageerd. We denken na over hoe we toekomstige evaluaties 
gaan oppakken. Wij willen graag feedback blijven ontvangen. 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering / formele punten 
Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Een wijziging: RAP heeft 4 
stakeholders in plaats van 2.  
 

3. Vaststelling agenda.  
De Agenda wordt op verzoek van de DR aangepast. Punt 4. wordt gecombineerd met 
agendapunt 8.  
 

4. Samenstelling DR 
Wordt gecombineerd met punt 8. 
 

5. RAP  
Voorzitter Eric Michels geeft toelichting op de voortgang..  
Vanaf de vorige Forumvergadering zijn er een 5 tal bijeenkomsten met werkgroep geweest. 
Ook heeft hij vergaderingen van Kerk, Jera en Smelehof bezocht.  
Door een aantal Forumleden is een brief ontvangen over invulling rondom de kerk. Hierover is 
op 6 januari 2020 overleg gevoerd.  Ook met wethouder Anne Thielen is een constructief 
overleg over uitgangspunten gevoerd.  Het laatste overleg (voor Corona) was op 12 maart 
2020, met werkgroepleden en stakeholders (20 personen) om elkaar te informeren. Het doel 
was om met elkaar bruggen te bouwen en verbinding te leggen. Door Corona is de zaak deels 
stil komen te liggen. Op 14 mei is er een nieuw overleg gesproken over de verschillen in 
aanpak. 

Erik geeft volgende status aan: JERA en Smelehof zijn goed op koers,  Sport is bezig met 
haalbaarheidsonderzoek, de Kerk zit in een lastiger proces. Aan bestuur van de Kerk is 
verzocht om een werkgroep op te richten. Bij de Kerk liggen zeker ideeën voor invulling, maar 
er is ondersteuning nodig voor verdere concretisering. Zonder goed plan Kerk is het voor 
andere stakeholders lastig om verder te komen. 
 
Eric stelt voor om voor 2 juli 2020 een extra Forumvergadering in te lassen. . 
Elke stakeholder zal dan haar plan presenteren.  
 
In de werkgroep heeft Willy Janssen zich teruggetrokken, Ton Swinkels vervangt hem. Daniëlle 
Drost heeft aangegeven een half jaar niet te kunnen ondersteunen.  De werkgroep zoekt een 
nieuwe persoon voor Daniëlle, als sparring partner voor Eric en secretariële ondersteuning.  
 

6. Woonvisie Ysselsteyn.  
Toelichting door Angelique Verhoeven.  De door het Forum goedgekeurde woonvisie heeft 
geresulteerd in goedkeuring van een aantal voorgelegde plannen.. Alle nieuwe plannen 
worden aan deze visie getoetst.  
 



 

 

Gemeente is bezig met een nieuwe Omgevingsvisie en heeft hiervoor werkgroep opgericht. 
Omgevingsvisie gaat echter verder dan alleen over wonen.  Aan de dorpen is gevraagd om 
input te geven voor Omgevingsvisie als pilot (Leunen en Merselo). Onze Woonvisie zal straks 
moeten landen in Omgevingsvisie (1-1-2022).  DR en werkgroep Wonen stemmen dit met 
elkaar af.  Ook voor nieuw op te richten werkgroep DOP ligt hier een taak.  
 
Vanuit de vergadering wordt groot compliment gegeven aan de commissie Wonen. Hiermee 
hebben we voorlopig een groot knelpunt opgelost, en is startpunt voor verdere ontwikkeling”po 
van Ysselsteyn. Boodschap van de wethouder:   “kom maar met plannen, dan gaan wij kijken 
hoe in te vullen”.  Vanuit commissie Wonen wordt verder aangegeven dat initiatiefnemers voor 
woningbouw altijd met leden van de commissie kunnen schakelen.  
 

7. MOY   
 
Namens de werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn geeft eerste Huub 
Hendriks als nieuwe voorzitter een presentatie en aansluitend Linda Custers-Jansen als 
Dorpsondersteuner.  De presentatie is bijgevoegd bij de notulen.  
 
Huub Hendriks geeft de doelstellingen van MOY aan en stelt de leden van de klankbordgroep 
voor. Linda Custers vertelt over haar nieuwe rol als Dorpsondersteuner. De eerste 10 dagen 
van de functie zijn met name gericht op gekend worden. Contacten met KBO, Dorpsraad, 
Eetpunt e.d. zijn gelegd. Verder zal overleg volgen met Dorpsondersteuners in Limburg en 
mogelijk aansluiten bij Leerkring Dorpsondersteuners in omgeving Overloon.  Linda zal 
conform plan van aanpak gaan werken en ondersteund worden door leden klankbordgroep. 
 
Er wordt gevraagd naar een toelichting op logo.  Logo is van Ysselsteynse makelij. Staat voor 
2 handen in elkaar  met Ysselsteynse kleuren.  
 
 

8. Dorpsraad 
a. Financieel Verslag 2018 en 2019. Toelichting door Erik Hegger, penningmeester. 
 
Het financieel verslag 2018 is niet in de Forumvergadering geweest, maar wel goedgekeurd 
door Kascontrolecommissie. De penningmeester geeft aan leden – indien zij dat wensen – de 
cijfers kunnen inzien.  
 
Verslag kascommissie 
Kascontrole 2018 toelichting door Jeu de Wit. Jeu geeft aan dat cijfers over 2018 in mei 2019 
zijn gecontroleerd.. Financieel beheer over 2018 is goed uitgevoerd. Verzoek aan Forum om 
over 2018 DR en Penningmeester décharge te verlenen.  Voor 2019 verzoekt Twan Stevens 
als lid van de kascommissie om décharge te verlenen over uitgevoerde financiële beleid 2019 

De vergadering geeft goedkeuring aan de financiële verslagen over 2018 en 2019 en verleent 
de penningmeester décharge.  
 
Toelichting cijfers 
Penningmeester geeft aan dat DR steeds meer “boekhoudbureau” is geworden: Wensbus, 
MOY, Leefbaarheidsgelden, YNB etc..  Voor 2019 is er een tekort van 2019 € 1.604. Voorzitter 
DR Martijn Arts licht toe dat € 1.100 commissiekosten incidenteel is. Verder zou het onderhoud 
groenbakken onder Leefbaarheidsgelden moeten vallen.  Daarmee zal tekort 2019 ca. nihil 
zijn.  In toekomst is het lastig om bij DR kosten neer te leggen. Dit zal via leefbaarheidsgelden 
moeten verlopen.  

We zoeken 2 nieuwe leden Kascommissie. Mariëlle van Meijel steekt “handje” op.  
 
b. Nieuwe redactieraad YNB.  
Daisy Janssen en Kiki Jaspers zijn toegetreden tot redactieraad. Bij hun ligt ook de taak voor 
invulling voorpagina YNB en het beheer en onderhoud van de Website.  
 
c. Wensbus 



 

 

DR is op zoek om verbinding met andere dorpen te leggen.  Doel: meer ritten, en inzet huidige 
middelen in breder gebied.  Met Heide wordt proef gestart om samen te gaan rijden. De  
organisatie rondom de Wensbus krijgt een uitdaging door het vertrek van Rob Keijzer als lid 
DR.  Binnen de groep Wensbus wordt de organisatie zelf opgepakt. Sandra Claessens wordt 
contactpersoon vanuit DR naar Wensbus.  
 
Provincie heeft aangegeven dat de Wensbus niet mag rijden i.v.m. Corona. VKKL en Wensbus 
Ysselsteyn zijn het hiermee eens en willen rijden conform richtlijnen RIVM.  
 
d. Heractivering Vliegveld de Peel 
In de vorige forumbijeenkomst is toegelicht om vanuit DR geen actie te ondernemen. DR heeft 
wel oproep gedaan aan bewoners Ysselsteyn om zich te melden. DR heeft verder geen onrust 
ervaren. In de tussentijd 2 reacties ontvangen inzake zorgen over geluidshinder.  Voor DR niet 
voldoende om alsnog actie te ondernemen, waarbij deadline van indiening zienswijze 
inmiddels al was verstreken.  
 
Twan de Wit geeft het volgende aan.  Om een mening te hebben moet je over de juiste 
informatie beschikken. Gemeente Gemert-Bakel doet er alles aan om “er voor de dorpen alles 
uit te halen”. Voorstel om mensen uit te nodigen die het Forum en mensen in Ysselsteyn te 
informeren over de impact van heractivering van Vliegveld de Peel. Vanuit de vergadering 
wordt gevraagd om – als mensen dit willen – om alsnog een bijeenkomst te organiseren 
waarbij mensen van Defensie, en mensen die zich verdiept hebben in de problematiek en 
“tegen zijn” een toelichting geven.  
 
Vanuit DR is dit thema niet opgepakt omdat probleem in eerste instantie ligt bij dorpen die op 
aanvliegroute liggen.  Binnen Presidium en DR is besproken of we dit moeten agenderen. Wij 
hebben besloten om dit niet te doen, omdat onze invloed hierin beperkt is, en tijdlijnen zijn 
verlopen. Presidium en DR nemen dit mee en kijken of we behoefte kunnen peilen. Het is van 
belang dat mensen weten waar ze zich moeten melden bij dergelijke thema’s.  
 
e. Verkeer 
Rondom verkeersveiligheid zijn door een aantal mensen concrete punten aangegeven om 
aktie te ondernemen. De Gemeente legt de keuzes om zaken aan te pakken voor bij het Dorp.  
Voorstel vanuit Dorpsraad om dit in het nieuwe DOP te laten landen, om daarna te prioriteren 
in het maken van keuzes t.a.v. verkeersveiligheid.   
 
f. Bezoek burgemeester op 3 juli 2020 
De nieuwe burgemeester van Venray wil kennis maken met Ysselsteyn.  Idee van invulling: 
bezoek 3 of 4 plekken in Ysselsteyn, en daar iemand te laten vertellen over de plek (bijv. 
JERA, Coop, etc.). Verzoek aan Forum om aan te geven of zij hiermee kan leven ? Vanuit 
Forum wordt DR gevolgd. Als er mensen zijn met suggesties het verzoek om zich bij de DR te 
melden.  

g. Afscheid Eric Hegger-Rob Keijzer als lid Dorpsraad en benoeming nieuwe leden DR.  
Voorzitter Martijn Arts kijkt terug op afgelopen 5 jaar Dorpsraad. Hij dankt Rob Keijzer voor zijn 
rol als secretaris, en vertegenwoordiger in het Dorpsradenoverleg en de Wensbus. Verder een 
dank voor penningmeester Eric Hegger (en ook Josje, als zijn “accountant), en voor zijn 
lidmaatschap van de redactieraad YNB.  
 
We hebben 2 nieuwe DR-leden Sandra Claessens en Ania Janssen gevonden met de 
competenties die wij nodig hebben. Sandra wordt secretaris, en Ania als algemeen lid.  
Martijn’s rol als interim voorzitter is omgezet als voorzitter. Samen met Mieke Peeters wordt 
het avontuur aangegaan, en wordt er verder gezocht naar een samenstelling van 7 leden.  Op 
dit moment is er contact met 2 potentiële kandidaten. De functie penningmeester is vacant, en 
de DR zoekt verder naar een notulist (voor alleen notulering vergaderingen). 

9. Dorpscoöperatie  
Willie Koonings geeft een toelichting op de aanleiding om te komen tot een 
haalbaarheidsonderzoek voor een Dorpscoöperatie.  De presentatie is als bijlage bij de notulen 
gevoegd.  



 

 

 
Aan de hand van een aantal stellingen wordt een eerste inventarisatie gedaan: 
- Oprichting dorpscoöperatie is een goed idee ?    38 JA – 4 NEE 
- Dorpsondersteuner onder dorpscoöperatie ?    39 JA – 3 NEE 
- Redactie YNB onder dorpscoöperatie ?    29 JA – 12 NEE 
- Zorghuus onder dorpscoöperatie ?     21 JA – 20 NEE 
- Beheer accommodaties onder dorpscoöperatie ?   16 JA – 26 NEE 
- Faciliteren verenigingen (financieel-adm) via dorpscoöperatie?  21 JA – 21 NEE 
- Wie lid van dorpscoöperatie ?     36 Individueel – 6 Gezin 
- Contributie voor dorpscoöperatie ?     18 JA – 23 NEE 
- Zeggenschap dorpscoöperatie koopelen aan Dorpsforum ?  25 JA – 16 NEE 
 
Forum gaat akkoord met het voorstel om een werkgroep te formeren die een 
haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren. Presentatie en eventuele besluitvorming in 1e 
Forumvergadering 2021.    
 
Vanuit vergadering wordt opgemerkt dat het lastig is om op deze wijze vragen te 
beantwoorden. Verder zou mogelijkheid gegeven moeten worden om “geen mening” te geven. 
In toekomst zal hier rekening mee worden gehouden.  De inventarisatie is een eerste begin 
van input voor de werkgroep.  
 

10. DOP 2021 – 2025  
Erwin Janssen geeft een toelichting op het proces om te komen tot een nieuw 
Dorpsontwikkelingsplan 2021 – 2025. Presentatie is als bijlage bijgevoegd.  Op dit moment zijn 
we bezig met de samenstelling van een werrkgroep.  Deze bestaat nu uit Peter Bartray, Jelle 
Claessens en Femke van Dijck, en zal worden uitgebreid tot minimaal 5 personen.  Daarnaast 
is er een klankbordgroep die bestaat uit voormalige leden van de werkgroep DOP, leden DR 
en het Presidium.   Opdracht voor de werkgroep is gericht op het voorleggen van een nieuw 
DOP in de eerste Forumvergadering van 2021.  DR heeft bericht van de Gemeente dat zij 
ondersteuning zal verlenen om DOP af te stemmen met Omgevingsvisie van de Gemeente 
Venray..  
 

11. Rondvraag 
- Jeu de Wit  bevestigt het verzoek om over de heractivering van Vliegveld de Peel informatie 
in te winnen, te verstrekken en een bijeenkomst te organiseren.  
- Vanuit verschillende kanten worden complimenten gegeven voor het verloop van de 
vergadering 

 

 
 

 

- . 

  



 

 

 

12. 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.     
 

13. Rondvraag 
Rob Janssen: week Goede Doelen, bedankt Eric Hegger.  Dit jaar wordt week afgelast 
i.v.m. Corona.  
Linda Custers: komt er een vervangende optie voor kermis in Ysselsteyn.  Rik Rongen 
namens commissie Kermis. De commissie heeft intentie om iets te doen, maar wel 
volgens regels RIVM.  Op dit moment nog te veel onzekerheid.  
Martijn Arts: compliment voor Presidium en Willem Claessens voor de vergadering.  
Jeu de Wit: reactie op betoog Twan de Wit. Hij vindt dat DR hier actief op moet 
reageren, en dat wij iemand van Defensie en Jan Houba moeten uitnodigen om 
informatie te verstrekken.  
Paul Verhoeven en Cor van Empel: complimenten voor de vergadering 
Twan de Wit: bij haalbaarheidsonderzoek Dorpscoöperatie probleemstelling in beeld 
te brengen.   
 

 
Erwin Janssen rond af en bedankt iedereen.  
 
De volgende vergadering is op donderdag 29 oktober 2020. Verder ingelaste Forumvergadering 
op 2 juli 2020. 
 
  



 

 

Besluitenlijst 20 november 2019 
 
 

Actiepuntenlijst 
 

Nr Datum Wie Wat Wanneer 
1 20-11-2019 Presidium Verslaglegging input DOP 2021 – 2025 + formeren werkgroep 16 maart 2020 

     

Besluitenlijst 20 November 2019 

Nr Datum Wat 
1 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. 

2 15-06-2015 Presidium stelt commissies samen uit aangemelde leden. De commissie gaat met een opzet van start. 

3 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. 

4 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. 

5 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. 

6 9-5-2016 2.500 euro beschikbaar gesteld voor afwerking grasveld Lovinckplein. 
7 9-5-2016 Rolverdeling Dorpsforum-Dorpsraad en werkgroepen. 

8  9-5-2016 Notitie Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn. 

9 14-11-2016 Goedkeuring toekenning Leefbaarheidsgelden 2016 

10 14-11-2016 Vaststelling DOP 

11 14-11-2016 Vaststelling jaarplan 2017 

12 27-3-2017 Goedkeuring financiële verantwoording DR 2016 

13 12-6-2017 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2017 
14 27-09-2017 Goedkeuring mandaat werkgroep “Schone Lucht” 

15 27-09-2017 Goedkeuring start probleemoplossing zwaar verkeer Lovinckplein 

16 13-12-2017 Met inhoud bezig zijn en niet met de procedures 

17 26-03-2018 Vaststelling Jaarverslag 2017 

18 3-9-2018 Goedkeuring financiële verantwoording DR 2017 

19 3-9-2018 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2017 

20 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 

21 3-12-2018 Goedkeuring Procesvoorstel verkiezingen Dorpsforum 2019 

22 18-3-2019 Goedkeuring procedure samenstelling Dorpsraad – huishoudelijk reglement 

23 18-3-2019 Goedkeuring Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 Dorpsraad 

24 17-6-2019 Benoeming nieuwe leden Presidium en Dorpsforum 

25 17-6-2019 Goedkeuring projectbrief RAP 

26 17-6-2019 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2018 
27 20-11-2019 Goedkeuring verzoek Leefbaarheidsgelden voor "koffie" 

28 20-11-2019 Goedkeuring Actualisering Ruimtelijke Visie Ysselsteyn 

29 20-11-2019 Goedkeuring vervolgplan MOY 

30 20-11-2019 Décharge Wergroep Kern & Toegangswegen 

 


