Jaarverslag Dorpsraad Ysselsteyn 2019
Inleiding:
De Dorpsraad (DR) heeft ook in 2019 haar taak en functie uitgevoerd conform de statuten van de
Stichting Dorpsraad Ysselsteyn
Dus: het Dorpsforum (DF) 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 DF en DR en de commissies blijft een
continue leerproces. Daarin houden wij elkaar scherp met een grondtoon van onderling vertrouwen.

Voorwoord van de voorzitter:
2019 was het jaar dat John Claessens als voorzitter afscheid nam en Erik Hegger en Rob Keyzer
aangaven na hun lopende periode hun zetel over te willen dragen aan nieuwe dorpsraadleden.
Daarmee zijn alle dorpsraadleden die het nieuwe bestuursmodel van een dorpsforum plus een
dagelijks bestuur hebben geïnitieerd en dat dagelijks bestuur hebben opgestart, afgetreden. Middels
deze weg wil ik hen bedanken voor het pionierswerk dat zij in deze rol hebben verricht en de lessen
die zij overdragen aan de nieuwe dorpsraadleden. Als betrokkene bij de voorbij periode én bij de
komende periode zal ik ervoor gaan om de opgedane lessen in te zetten. Samen met een kakelvers
nieuw bestuur zullen wij de werkwijze verder ontwikkelen. Nu met 4 leden, maar met een
diepgewortelde wens en noodzaak om verder te verbreden tot maximaal 7 leden. Want Ysselsteyn
leeft, er zijn veel initiatieven waarop de dorpsraad wordt bevraagd en de externe ontwikkelingen
vragen vaak veel van ons maar bieden absoluut ook kansen. En uiteindelijk is dat waar het voor de
dorpsraad om gaat: kansen creëren én grijpen om te zorgen dat Ysselsteyn een fijn en leefbaar dorp
blijft. Daarbij doet het mij, ons, goed om gesteund te worden door alle forum-, werkgroep-,
commissieleden en andere vrijwilligers die zich hier voor inzetten. Daar mogen we als dörp trots op
zijn!
Martijn Arts
Voorzitter Dorpsraad

Activiteiten in 2019:
Ook dit jaar is Ysselsteyn en daarmee de DR actief geweest, voor uitgebreider verslag zie bij de
betreffende thema’s en commissies:
•
•

•

Nieuwe website is ontwikkeld
Vanuit Venray zijn er een tweetal visieontwikkelingen waar de DR rechtstreeks of via de DRO
bij betrokken is:
− Toekomstvisie Venray 2030
− Omgevingsvisie Venray
De reconstructie Ringweg/Heidsepeelweg
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•
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•
•

Het verzoek aan de gemeente om kap van de bomen aan de Ringweg in het kader van de
reconstructie wordt afgewezen
De werkgroep economie wordt gereactiveerd
De Werkgroep DAP (Dorps Accommodatie Plan) geeft het stokje door aan de RAP (Realisatie
Accommodatie Plan)
Spreekuur wijkagent start
De veiligheid rondom de stoplichten aan het Lovinckplein wordt verbeterd
De verkeersregelaars van Ysselsteyn worden via de DR meer zichtbaar, ook in letterlijke zin,
de DR zorgt voor hesjes voor nieuwe kandidaten
John treedt af als voorzitter van de DR, ook Rob en Erik zijn aan vervanging toe, maar houden
de boel draaiende tot er opvolging is.
Er wordt uitgebreid gezocht naar nieuwe kandidaten voor de DR, maar einde 2019 zijn er nog
geen namen bekend.
Martijn treedt aan als nieuwe voorzitter DR
Woningbouw op de dorpen heeft veel aandacht en ontevredenheid in het
Dorpsradenoverleg (de DRO). In Ysselsteyn is de commissie wonen daar druk mee.
Het initiatief voor een Dorpsondersteuner krijgt vorm
Het fenomeen Dorpscoöperatie komt in beeld, moet nog verder uitgewerkt worden.
Discussie rondom de Wensbus leiden tot overleg met provincie, gemeente en de DROwerkgroep Vervoer.
Café Integracja gaat van start
Het bezoek van Bonbrück kende een record aantal Duitse deelnemers
Er is veel discussie in Venray en op de dorpen over windmolens en zonnepaneelparken. In
Ysselsteyn zijn nog geen concrete plannen.
De vliegbasis gaat gereactiveerd worden, een oproep voor een vertegenwoordiger vanuit
Ysselsteyn levert geen respons.
De WijOntwikkelDag, de WOD, een initiatief van de gemeente om al haar medewerkers in
wijken en dorpen te laten ophalen wat daar leeft is in alle dorpen een groot succes. Ook in
Ysselsteyn zijn een twintigtal ambtenaren ontvangen en hebben er presentaties en discussies
plaatsgevonden.
De ontwikkelingen rondom het Brabantse deel van de Deurneseweg gaan gestaag verder, de
DR volgt dit om bijtijds de overlast van de ingrijpende reconstructies te melden en eventueel
aan te passen.
De brandweer heeft zich gemeld omdat er in Ysselsteyn een structurele overschrijding van de
aanrijtijd is. Zij willen graag meewerken aan voorlichting hierover.
De commissie speeltoestellen wordt verkozen bij Kern met Pit
Discussies in Venray over afname kermisactiviteiten op diverse dorpen lijken Ysselsteyn
voorlopig nog niet te raken, maar plannen om deze ook voor de toekomst aantrekkelijk te
houden gaan de komende jaren ook in Ysselsteyn aan de orde komen.
De DR is aanwezig op het afscheid van de burgemeester. De kennismaking met de nieuwe
burgemeester gaat plaatsvinden met het bezoek van B en W in 2020.
Het DorpsOntwikkelingsPlan van Ysselsteyn is grondig herzien in 2016 en aangeboden aan de
gemeente, maar niet formeel aangenomen door de Raad, en dat betekent dat de DOP van
2010 nog steeds leidend is voor ontwikkelingen met name rondom de woningbouw. Dit is
uitgebreid besproken met de gemeente en het DOP gaat een plaats krijgen in de nieuwe
omgevingsvisie.
De DR gaat een thema-avond/dag organiseren rondom veiligheid, mede n.a.v. het bezoek
van de Brandweer.
De gemeente gaat laadpalen plaatsen op het Lovinckplein, de locatie wordt veranderd op
verzoek van de DR
2

•
•

De Commissie Herinrichting Kern & Toegangswegen stopt, draagt lopende zaken over aan de
commissie IBOR en houdt een afscheidsfeest.
De voorpagina van het YNB wordt niet meer wekelijks gevuld door de pastoor of het
kerkbestuur. Dit gaat vanaf 2020 de verantwoordelijkheid van DR en DF worden.

De Samenstelling van de Dorpsraad op 31 december 2019:
Martijn Arts, voorzitter,
Rob Keijzer, secretaris,
Erik Hegger, penningmeester,
Mieke Peeters-Poels, lid
Joost Smits, toegevoegd als verbinding met de gemeente

Vergaderingen in 2019:
Deze zijn als volgt te verdelen:
DR-vergaderingen:
DRO-vergaderingen:
Dorpsforum:
Overig:

10
11
3
>> 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 zou regelmatig plaats
moeten vinden in de vorm van vergadering of mail, vaak op basis van actualiteit. Dat is in 2019 wat
minder intensief geworden. Punt van aandacht voor 2020. 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.
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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
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:
Werkg
roep
100 jaar
Ysselsteyn

Leefbaarheidsg
elden

Week van de
Goede Doelen
Herinrichting
Kern &
Toegangswege
n
WMO / MOY

Wonen

IBOR /
Maasgaard

Communicatie
/ YNB
Glasweb
Ysselsteyn

Schone lucht

Afspraakmo
menten (minimaal)
1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep–DB
Dorpsraad
1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep–DB
Dorpsraad
Ontwikkelingen
worden gedeeld met
Dorpsraad
In afwachting

Bijeenk
omst/ contact
Nov 2017
Jan 2019

Contactpersoo
n werkgroep
Willy Janssen
willy@willyjanssen.nl

Contactper
soon Dorpsraad
Rob Keijzer
keijzerbors@outloo
k.com

Juli 2018
Mei 2019

Cor van Empel
famvanempel@hotmai
l.com

Erik Hegger
erikjosje@gmail.co
m

Dec 2018
April 2019

Rob Janssen
janssen_vullings@zigg
o.nl
Twan de Wit
twandewit@ziggo.nl

1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep–DB
Dorpsraad
1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep–DB
Dorpsraad
-1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep–DB
Dorpsraad
In oprichting / ad hoc

April 2018
Mei 2019

Huub Hendrix
h.hendrix@home.nl

Rob Keijzer
keijzerbors@outloo
k.com

Januari 2018
Mei 2019

Leo Philipsen
peelvallei@hotmail.co
m

Martijn Arts
martijnarts@hotma
il.com

April 2018

Mart van Hoof
mpgvanhoof6@gmail.c
om

Rob Keijzer
keijzerbors@outloo
k.com

Nov 2018

Ien Jacobs, YNB
ynb@live.nl

1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep–DB
Dorpsraad
1 x per jaar
bijeenkomst

Juni 2018

Bart Philipsen
ysselsteyn@glaswebve
nray.nu

Erik Hegger
erikjosje@gmail.co
m
Martijn Arts
martijnarts@hotma
il.com

Juni 2018

Jeu de Wit
jeudewit@gmail.com

Allen
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Economie

werkgroep-DB
Dorpsraad
1 x per jaar
bijeenkomst
werkgroep-DB
Dorpsraad
In oprichting

Stichting
Wensbus

Vast agendapunt DRvergadering

Voorzieningen

Overig
Comité
Bonbrück
Dorpsraden
overleg
Stichting
Historie
Yssselsteyn
Stichting
Dorpspodium
Via Venray
Herinrichting
N270
DOP

Wandelfietsroute´s
Ysselsteyn
Verkeersregela
ars

Dec 2018

Maart 2018
September 2019
Rob Keijzer,
keijzerbors@outlook.c
om

Vast agendapunt DRvergadering

Nov 2017

Nvt, valt onder het
Forum.

Eric Michels

-

Erik Michels
bonbruck@gmail.com
Martijn Arts/Rob
Keijzer
Lei Potten
pottenvandevenne@pl
anet.nl
Toon Jenniskens
ajenniskens@planet.nl
Jan van Dijck

Martijn Arts
martijnarts@hotma
il.com
Erik Hegger
erikjosje@gmail.co
m
Rob Keijzer,
keijzerbors@outloo
k.com

Martijn Arts/Rob
Keijzer

Thijs Berkers
thijsberkers@hotmail.c
om
Sieb Nijssen, Toon
Jenniskens en Bert van
Veghel.

Eenmalig gezamenlijk
overleg

Februari 2019

Ysselsteyn
Kermis

Mei 2018

RAP

December 2019

Piet Arts en anderen,
piet.toos.arts@gmail.c
om
Rik Rongen, Ruud
Janssen
Rik_rongen@hotmail.c
om
Ruud1969@live.nl
Erik Michels

Wijkagent

Maart 2018

Pim Hoevenaars

Martijn Arts
martijnarts@hotma
il.com
Rob Keijzer,
keijzerbors@outloo
k.com
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De DRO, het Dorpsradenoverleg
Het Dorpsradenoverleg vergadert elke maand, behalve augustus, in Heide. De DR probeert bij elke
bijeenkomst aanwezig te zijn, dit mag met twee mensen, waaronder bij voorkeur ook de voorzitter
van de DR. Ysselsteyn neemt vanaf september 2017 zitting in het dagelijks bestuur.
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 woningbouw op de dorpen
De leefbaarheid op de dorpen
De Wensbus
Glasweb
Arbeidsmigranten
De Dorpscoöperatie
Toekomstvisie Venray
Startnotitie omgevingsvisie
De kermissen op de dorpen
Via Venray (de Deurneseweg gaat aanpassingen krijgen vanwege de verkeersdrukte)
Staken website van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden
Venrayse Energienota ‘Kode’
In 2019 is er een bindingsdag geweest in Vredepeel, zeer interessant, leerzaam en gezellig. Punt van
zorg is wel het afnemende aantal aanwezige DRO-leden op deze jaarlijkse bindingsdag.

De website
De realisatie van de nieuwe website heeft plaats gevonden, het onderhoud wordt verricht door Ien
Jacobs, die ook het YNB verzorgt. https://www.ysselsteyn.com/

Het YNB
Overzicht activiteiten Ysselsteyns Nieuwsblad 2019
Wijziging in de adverteerders/sponsoring
In 2019 zijn er door Rabobank Horst-Venray geen advertenties geplaatst in het nieuwsblad. De
inkomsten die we binnengekregen hebben zijn van de in 2018 geplaatste advertenties + 10% van de
geplaatste advertenties als sponsoring. Hierdoor zal er vanuit hen geen sponsoring ed te verwachten
zijn in 2020.
Vitelia is gestopt met de sponsoring. Dit wil zeggen dat zij niet meer voor 49 weken vooruit betalen
en daarvoor wekelijks op pagina 4 een hele pagina adverteerden.
Nu adverteren zij gemiddeld 2 x per maand ipv iedere week. Betekent dus een halvering van de
inkomsten.
Bakkerij van Gassel is ook weggevallen als vaste adverteerder. Zij adverteerden wekelijks een ½
pagina.
Abonnees
Het aantal abonnees is vrijwel gelijk gebleven. Het ene moment vallen er enkelen af door verhuizing
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of overlijden en dan melden er zich weer nieuwe abonnees aan om ons nieuwsblad te ontvangen.
De verdeling digitaal / papier blijft ook in verhouding gelijk. Het is niet zo dat de ‘jongere generatie’
meer voor de digitale versie gaat zoals men misschien zou verwachten.
Het papieren krantje heeft ook bij velen van hen de voorkeur, vaak wel naast de digitale versie.

De Wensbus
De Wensbus heeft ook in 2019 een jaar gekend van langzame groei, met de bekende 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.
Er zijn met de Provincie diverse overlegmomenten geweest, omdat de wijze waarop de
Wensbusorganisatie door hen werd behandeld, namelijk alsof het een commerciële vervoersbedrijf
is, niet past bij het karakter van een vrijwilligersorganisatie. Daarnaast was de regelgeving te
beperkend om de gewenste service te kunnen bieden.
Ook zijn er diverse gesprekken geweest met de DRO-werkgroep vervoer en met de gemeente, met
name om de functie van de diverse Venrayse Wensbusorganisaties beter te plaatsen naast
doelgroepenvervoer en regulier vervoer zoals Arriva levert.
De groep chauffeurs en ondersteunende functies bestaat uit vrijwilligers en vormt een hechte groep
die plezier heeft in deze vorm van dienstverlening voor het dorp.
Er zijn een 8 tal vergaderingen geweest in 2019 en een klein feestje voor de vrijwilligers uit de
fooienpot.
De financiën zijn in orde.
We gaan zo door in 2020.

Commissie Leefbaarheidsgelden:
In 2019 is de commissie voor twee vergaderingen bijeen geweest.
Ook heeft een afvaardiging van onze commissie een-maal een vergadering van de Dorpsraad
bijgewoond.
In 2019 heeft de commissie 13 aanvragen voor ondersteuning ontvangen, waarvan er 12
geheel of gedeeltelijk zijn toegekend, 1 aanvraag is afgewezen.

Commissie IBOR
Sinds de start van het opnieuw gekozen dorpsforum vorm ik (Mart van Hoof) samen met Johan
Romme de cie. IBOR.
De contacten met Gemeente, Provincie e.d. verzorg ik. Nu en dan krijg ik van Johan vragen, meestal
betreffende de agrarische sector, welke ik dan doorstuur naar de betreffende ambtenaar op de
gemeente. Het betreft dan b.v. laaghangende takken waar zij of loonbedrijven last van hebben o.i.d.
Vanuit het dorp (centrum) komen de meeste vragen bij mij terecht. Dit betreft meestal dumpingen
van afval( Buntweg,sloot t.o. manege, Zeilbergseweg bij het kanaal, Ossendijk.) Verder meldingen
over kapotte straatlantaarns, ongelijk liggende trottoirtegels, afgewaaide takken na harde wind e.d.
Er komen niet heel veel meldingen.
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Ik heb de indruk en ook uit de praktijk wel gemerkt dat inwoners de gemeente ook eerder direct
meldingen per mail doorgeven sinds de site vernieuwd is en telefonische wachttijden niet meer
nodig zijn. Ook de korte lijnen die ik heb , per mail of mobiel nummer, van de diverse betreffende
ambtenaren werken best goed. Er word redelijk snel gereageerd op meldingen die binnenkomen.

Commissie Goede Doelen:
2019 was voor de week van de goede doelen een goed jaar, de organisatie loopt goed. Door het vele
handen maken licht werk principe regelt zich de organisatie bijna vanzelf. De opbrengst is de laatste
jaren netjes constant en ook het aantal deelnemers, de mensen die een envelop inleveren blijft al
jaren onverminderd hoog.
We zijn heel blij met de bijdrage vanuit de Leefbaarheidsgelden zodat we onze vrijwilligers koffie en
cake kunnen aanbieden. Dit maakt het voor al onze vrijwilligers extra leuk en gezellig om zich een
paar uurtjes in te zetten voor de goede doelen. Namens iedereen bedankt hiervoor.
Dit jaar hebben we door de Corona perikelen de collecten voorlopig uitgesteld tot de week van 13 tot
19 september. We moeten nog definitief beslissen of we deze dan door laten gaan.
Rob Janssen

Commissie Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn (MOY)
De werkgroep Maatschappelijk Ondersteuning Ysselsteyn heeft eind 2019 het budget voor een 3jarige Pilot voor een Dorpsondersteuner beschikbaar gekregen. Zorghuus Ysselsteyn, Rabobank en
Gemeente Venray hebben ieder voor 3 jaar een totaalbedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. In
december 2019 is begonnen met de werving voor een nieuwe Dorpsondersteuner. Daarnaast is de
werkgroep getransformeerd naar een klankbordgroep. Deze groep bestaat inmiddels uit 8 leden. De
voorzitter van de klankbordgroep is Huub Hendrix.
Na een zorgvuldig uitgevoerd sollicitatietraject is Linda Custers per 1 juni 2020 in dienst getreden als
Dorpsondersteuner. In de Forumvergadering van 10 juni 2020 zal de Dorpsondersteuner zich
voorstellen.
Willie Koonings

Werkgroep Kern en Toegangswegen
Op 20 november 2019 heeft het Dorpsforum formele décharge verleend aan de werkgroep aan de
hand van de geleverde overdrachtsdocumenten. Aldus, is dit het laatste jaarverslag van de
werkgroep.
-

Inhoudelijk zijn alle punten in het voorjaar 2019 overgedragen naar de commissie IBOR (zie
bijlage)
- Tijdens de formele overdracht op 24 mei hebben we nog een rondgang gemaakt met
vertegenwoordigers van de gemeente, provincie, commissie IBOR, dorpsraad en enkele
overige betrokkenen. Daarbij hebben we ter plekke de openstaande punten besproken. Op
op 27 mei is de laatste status van de openstaande punten nogmaals verzonden naar IBOR
(Mart van Hoof), provincie Limburg (Jeroen Brune) en de gemeente Venray (Judith Janssen).
- In oktober 2019 hebben we als werkgroep alles informeel afgesloten met een gezellig etentje
en konden we tevreden terugkijken op een succesvol en meer dan enerverend project.
Nog een woord van dank aan alle betrokkenen die, soms letterlijk, hun steentje hebben bijgedragen.
En laten we hopen dat we met zijn allen er nog vele jaren plezier aan mogen beleven.
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Twan de Wit

De gemeente
Contacten tussen Dorpsraad en gemeente zijn deels rechtstreeks en deels via
commissies/werkgroepen.
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 vooral informele
contacten geweest maar ook contact met de wethouder omtrent de functie van het DOP.
ad 2:
met ambtenaren is geregeld contact geweest meestal vanwege kwesties in de openbare ruimte,
zoals onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen. Voorlichting vanuit de gemeente gebeurt
vooral via presentaties in de DRO. En dit jaar heeft de WOD-dag in september plaatsgevonden met
als thema’s: ’t Zorghuus, de dorpsondersteuner, de supermarkt in ons dorp en café Integracja.
ad 3:
Joost Smits is de linking pin vanuit de DR met de gemeente. Bij elke DR-vergadering is hij aanwezig en
waar nodig voorziet hij ons van informatie en andersom. En met name kunnen we steunen op zijn
bemiddelingen als er onbeantwoorde vragen blijven liggen. En dat werkt goed. De overkoepelende
ambtenaar, Martine Bruinink, is komen kennismaken en haar zien wij vooral bij de DROvergaderingen.
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)
In 2019 is deze organisatie vooral zichtbaar betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de
Wensbus, de Dorpsondersteuner en de Dorpscoöperatie. Daarnaast hebben zij diverse “tafels”
georganiseerd rondom het thema leefbaarheid op de dorpen, waar ook Ysselsteyn aanschoof.

Evaluatie Jaarplan 2019, cursief staan de zaken die zijn gedaan
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De dorpsraad ziet zich ook in 2020 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.

Speerpunten voor 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opvolging DR regelen
De Dorpsondersteuner in functie krijgen
De Dorpscoöperatie uitwerken
Integratie verder bevorderen
Dag organiseren over het thema Veiligheid
Goede invulling geven aan de voorpagina van het YNB
Leefbaarheid met name via commissies economie en wonen bevorderen
Commissie RAP ondersteunen bij het komen tot een breed gedragen accommodatieplan.

Ten einde:
De samenstelling van de Dorpsraad zoals die in 2019 en de jaren daarvoor was zal in 2020 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
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