
 

 

CONCEPT Verslag Dorpsforum 03-12-2020  

Datum: 3 december 2020  

Aanwezig: 54 leden incl. toegevoegde leden, en leden DR 

Afmeldingen: Erik Hegger, Cor van Empel  

 

Definitief afgemeld: Willy Janssen 

 

Toegevoegd: Erwin Dijkstra, Rene van Dijck, Jan van de Pas, Leo Philipsen, Wim Claessens, 

Peter Michels, Hans Michels, Eric Michels 

 

1. Opening 

Door technische problemen wordt de vergadering 10 minuten later gestart. Voorzitter 

Erwin geeft toelichting op het gebruik van Teams als middel om te vergaderen. 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering / formele punten incl. verslag ingelaste 

vergadering RAP.  Verslagen vergadering 10 juni 2020 en het RAP bijeenkomst 2 juli 

2020 RAP worden goedgekeurd en vastgesteld.  

3. Vaststellen van de agenda 

Wordt vastgesteld conform voorstel 

4. Benoeming nieuwe leden Dorpsraad 

Martijn Arts, voorzitter DR, stelt nieuwe leden voor en vraagt goedkeuring voor 

benoeming van Jeffrey Janssen en Jan Ewals.  

Portefeuilleverdeling Dorpsraad 

Martijn Arts, voorzitter 

Sandra Claessens, secretaris 

Jeffrey Janssen, penningmeester 

Ania Janssen, Mieke Peeters, Jan Ewals (algemeen lid) 

Danique Zegers (notulist, niet zijnde lid DR)  

Voorzitter DR vraagt goedkeuring voor benoeming Jeffrey Janssen en Jan Ewals. 

Aantal stemmen 41, waarvan 41 voor en 0 tegen.   

5. Decharge commissie Leefbaarheidsgelden 

Per mail is een notitie met de toegekende leefbaarheidsgelden aan de Forumleden 

toegezonden. Voorzitter vraagt aan leden of er vragen of opmerkingen zijn. Er zijn 

geen opmerkingen. Via poll wordt goedkeuring gevraagd, aantal stemmen 33, waarvan 

32 voor en 1 tegen.   

 

6. DOP 2021 – 2025 

Namens werkgroep geeft Jelle Claessens een statusupdate. De sheets zijn als bijlage 

bijgevoegd. Jeu de Wit stelt een vraag inzake het verkeersluw maken van 

Ysselsteynseweg i.v.m. verkeersoverlast. Is hier aandacht voor in het DOP ? - De 

werkgroep geeft aan dat er meerdere opmerkingen inzake verkeersveiligheid zijn 

gemaakt. Dit zal in het DOP zijn plek gaan krijgen.  Overigens wordt 

verkeersveiligheid al opgepakt vanuit DR. In de eerstvolgende vergadering wordt op de 

inhoud ingegaan.  



 

 

 

 

7. RAP (Realisatie Accommodatie Plan) > Toelichting stand van zaken 

Voorzitter werkgroep Eric Michels geeft toelichting op status RAP. Sheets zijn als 

bijlage bijgevoegd.  Er is nog een vacature voor secretariaat. Eric verwijst naar de 

brief, die bij de uitnodiging van deze vergadering is verstuurd naar de leden van het 

Forum.  

 

Kerk en Gemeenschapshuis 

In de bijeenkomst van juli is de wens vanuit het dorp gekomen om te kijken naar 

samenvoeging Kerk en Gemeenschapshuis. Deken Ed Smeets staat open voor een  

oplossing wat lijkt op die van de Vredepeel. Het bisdom is in beweging gekomen. RAP 

is nu bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid om Kerk en Gemeenschapshuis te 

combineren.  Grootste uitdaging zit in toekomstige exploitatie, Daarvoor zijn nieuwe 

activiteiten noodzakelijk. Nu bezig met voorbereidingen voor gesprek met Bisdom op 

15 december 2020. Complimenten voor beide werkgroepen. 

JERA 

Nu bezig met offertes om te komen tot financiële begroting. Schrijven bidbook is 

onderhanden.  Binnenkort gesprek met Gemeente over beschikbaarheid financiële 

middelen.  Met Sport hebben gesprekken plaats gevonden om synergie te zoeken met 

JERA.  Deze synergie is op accommodatiegebied niet aanwezig.  

 

Sport 

Realisatie sportzaal is zeer uitdagend.  Piekbelasting in winter, en onderbezetting in 

zomer. Doel blijft realisatie van sportzaal.  Beleid Gemeente is hier belangrijk in. 

Samenvattend  koers Kerk en Gemeenschapshuis is gekozen. JERA loopt conform 

planning. Sport blijft vooralsnog vraagteken.  Koers is ingezet, en komend jaar is nodig 

om plan definitief te maken  

Vragen en opmerkingen 

Gerard Spreeuwenberg: is synergie Kerk/Gemeenschapshuis en Sport overwogen ? 

Antwoord: In het DAP is niet gekozen voor een Multifunctionele Accommodatie.  

Synergie met Sport in accommodatie wordt niet gezien. 

Leo Philipsen: is blij met de ontwikkeling.  Zeker in relatie tot verkeersontwikkeling 

aan het Lovinckplein/School.  

Gerard Spreeuwenberg: Gemeente verwacht één plan, met middelen voor Schoon door 

de Poort (voor Gemeenschapshuizen). Hoe zit dat ? Er is contact met Gemeente en er 

zijn naast Schoon door de Poort ook andere financiële middelen voor Jeugd. Daarom 

gesprek met Gemeente gepland.  

8. 100 jaar Ysselsteyn > Toelichting jubileumjaar 2021 

Marcel Arts, voorzitter werkgroep 100 jaar Ysselsteyn. Sheets zijn bijgevoegd.  

Toelichting op samenstelling bestuur en onderliggende werkgroepen.   

Eerste deel 2021 plan B i.v.m. COVID-19.  

1 januari 2021: opening 100 jaar Ysselsteyn met uitzending Peel en Maas TV, met 



 

 

Fanfare en allerlei openingsactiviteiten. 

Voor 1 maart 2022 wordt besluit genomen inzake “grote activiteiten” in de zomer. 

Voor cultuur-historische evenementen zoals Rundje Ysselsteyn is subsidie 

aangevraagd.  100 jaar Ysselsteyn is voor alle Ysselsteynse huishoudens. Er is een 

eeuwlied gecomponeerd, en er wordt een nieuwe vlag gepresenteerd met een wimpel.  

Ysselsteyn 100 App geeft informatie over Ysselsteyn en activiteiten 100 jaar 

Ysselsteyn.  Wagenbouw CV Pielreus heeft toegezegd om te bouwen voor Ysselsteyn 

100.  Ideeën blijven welkom.   

Eerste fysieke activiteit 29 mei met Rundje Ysselsteyn.  

Vragen en opmerkingen 

Leo Philipsen: Café Integracia, hoe kunnen we iets voor deze groep mensen in 100 jaar 

Ysselsteyn ? Wellicht in Ondernemersweekend.  

Suggestie om rotonde te adopteren voor 100 jaar Ysselsteyn.  

Antwoord Marcel: Nemen we allebei mee.  

9. MOY (Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn) – evaluatie Dorpsondersteuner 

eerste 100 dagen 

Linda Custers geeft toelichting op haar ervaring. Dit in aanvulling op vooraf 

toegestuurde brief. Eerste maanden gericht op kennismaking, en bekend maken van rol 

Dorpsondersteuner. Mensen weten de dorpsondersteuner te vinden. Inmiddels blijven 

de vragen binnen komen. Vragen concentreren zich op Zorg (kortdurend 

huishoudelijke hulp, ouder wordende ouders, mantelzorgers) en op Overlast. Door 

contacten te leggen worden vragen vaak vanuit de omgeving opgelost. Mooi is om te 

zien dat mensen die hulpvraag stellen zich ook beschikbaar stellen om hulp te bieden. 

Daarom sterke groei toename lijst vrijwilligers, die dan weer iets kunnen betekenen 

voor anderen.  

 

 

10. Thema’s vanuit c.q. vragen voor de Dorpsraad 

- Terugkoppeling bezoek Burgemeester 

Is tijd geleden, week voor de kermis.  Ontvangen in Smelehof met muziek Peelklank. 

Vanuit verschillende haltes is dorp aan burgemeester gepresenteerd. Belangrijk thema 

was woningbouw. Burgemeester heeft aangegeven “kom maar met plannen”.  

Aandachtspunt vanuit Burgemeester te lange aanrijtijden Brandweer. Burgemeester 

komt hier op terug.  Ysselsteyn heeft goede indruk gemaakt. 

- Vliegveld De Peel 

Na vorige vergadering aantal brieven binnengekomen inzake Vliegveld. In DR-

vergadering vertegenwoordiging briefschrijvers uitgenodigd. Vanuit DR zorgen 

aangehoord en met elkaar gesproken over rol DR. Vanuit omwonenden zorgen over 

geluidsoverlast en effect op toekomstige mogelijkheden voor bedrijven.  Voornemen is 

om te komen tot oprichting van een werkgroep om goede informatievoorziening 

richting inwoners te organiseren. Daarnaast inventarisatie organiseren richting 

inwoners Ysselsteyn inzake informatievoorziening over Vliegveld.  

- Overige zaken 

Overleg Gemeente inzake verkeerssituaties. Er leven veel vragen in Ysselsteyn inzake 

verkeerssituatie. Er ontstaan situaties waarin oplossingen tegenstrijdig kunnen zijn. Dat 

leidt naast beperkte budget gemeente tot dilemma’s welke keuzes te maken.  Probleem 



 

 

is ook dat uitvoeringsagenda meerdere jaren beslaat.  Nu bezig met inventarisatie in 

Ysselsteyn over alle verkeerssituaties.  Op dit moment alle situaties in beeld. Vraag: 

hoe aan te pakken ? Oprichting werkgroep Verkeer met opdracht: uitvoering 

inventarisatie, komen tot ordening en prioritering, en daarna met gemeente komen tot 

haalbare oplossingen.  

Jeu de Wit: probleem Ysselsteynseweg – plan geopperd om ontsluitingsweg via 

Agrobaan te laten lopen. Budget zou kunnen komen uit verkoop gronden 

Bedrijventerreinen. Antwoord: er zijn meerdere situaties. Eerst gezamenlijk naar totaal 

overzicht en dan komen tot oplossingen.  

11. Rondvraag  

Geen vragen. 

 

Voorzitter Erwin Janssen rond af en bedankt iedereen.  

 

De volgende vergadering is  

 

15 maart,  9 juni , 1 november



 

 

e 

Besluitenlijst 3 december 2020 

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 

31 10-6-2020 Goedkeuring financieel verslag 2018 en 2019 Dorpsraad 

32 10-6-2020 Akkoord voorstel haalbaarheidsonderzoek Dorpscöperatie 

33 10-6-2020 Akkoord start traject DOP 2021 - 2025 

34 10-6-2020  Goedkeuring benoeming nieuwe leden Dorpsraad 
35 3-12-2020 Goedkeuring benoeming nieuwe leden Dorpsraad 

36 3-12-2020  Décharge leefbaarheidsgelden 2020 

 


