
 

 

CONCEPT Verslag Dorpsforum 23-3-2022  

Datum: 23-3-2022 
Aanwezig: 30 leden  
Afmeldingen: Marcel Arts, Mariëlle Arts, Peter Bartray, Loes van Dijck, Femke van Dijck, 
Joeri Hendriks, Mart van Hoof, Anke Houben, Marika Houben, Willy Hubers, Ruud Janssen, 
Peter Knapen, Kevin van Meijel, Mieke Peeters-Poels, Leo Potten, Mark Romme, Sjouke 
Smolders, Twan de Wit 

1. Opening. Voorzitter Erwin opent vergadering, en verzoekt mensen om aan te geven of 
ze willen deelnemen aan vergadering als adhoc lid. Niemand maakt hier gebruik van. 
  

2. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
  

3. Vaststellen van de agenda 
Enkele aanpassingen rondom thema’s Dorpsraad. Financieel verslag 2021 en 
Jaarverslag 2021 nog niet gereed.  Wel geagendeerd financieel verslag 2020.  
Huishoudelijk reglement niet toegestuurd, wordt niet vastgesteld. 
  

4. RAP (Realisatie Accommodatie Plan) > sheets zijn bijgevoegd.  

Korte update stand van zaken door voorzitter werkgroep Eric Michels. Vanaf 2019 is 
werkgroep RAP actief.  4 stakeholders, waarbij Sport is afgevallen.  Kerk en Smelehof 
zijn inmiddels samengevoegd.  We zijn nu toe aan de volgende stappen.  Mogelijk dat 
er vragen zijn inzake exploitatie en financiering, hier is de werkgroep nog niet 
helemaal mee klaar.  Daarom komt dit vanavond niet aan de orde.  Mede door de 
Gemeente verkiezingen heeft het traject wel weer vertraging opgelopen.  

Toelichting Bart Alders – plannen JERA.  

- Ontmoetingsplek voor de jeugd is in de COVID tijd wel gemist. Nieuwe JERA is 
dus hard nodig.  

- Proces: 12 juli 2021 het gevoel gekregen stappen terug moeten zetten. Vanaf die 
tijd toch hele positieve zaken gebeurd.  In de Gemeenteraad is het 
accommodatiebeleid geactualiseerd voor Sport en JEUGD.  En dat zorgt ervoor dat 
we onze plannen kunnen doorzetten. Het bidbook was vorig jaar al klaar en heeft 
nog steeds dezelfde actualiteit.  Eerste stap: Coalitie – Gemeenteraad wordt 
uitgenodigd in de JERA, waar wij onze plannen toelichten.  Namens Gemeente is 
een kernteam opgetuigd. Met dit kernteam hebben al meerdere gesprekken 
plaatsgevonden.  Onze ambitie: voor eind 2022 willen we “groen” licht voor onze 
plannen en duidelijkheid over de financiering (zorgen dat budget wordt gelabeld).  
De trein die in beweging is, mag niet meer stoppen. Doel:  op redelijke korte 
termijn naar een nieuwe JERA.  

- Eric geeft aan; plan JERA is een zeer gedegen plan, waar Gemeente in principe 
geen NEEN tegen kan zeggen.  

- Doel: 3 jaar geleden één plan.  Nu toch twee plannen. Bovenover zullen we 
richting Gemeente samen blijven optreden.   

  



 

 

Toelichting Hans Michels – plannen Smelehof - Kerk 
- Vandaag is de toelichting informatief en betreft een eerste presentatie van het 

voorontwerp van het gebouw. De nieuwe accommodatie kent straks 3 gebruikers: 
Kerk, Smelehof en Dagbeleving.   

- Juridische structuur: eigendom van ondergrond is van de kerk.  Risico is dat dit in 
de toekomst eigendom wordt van het Cluster.  Dat willen we als Ysselsteyn niet.  
Voorstel Bisdom: koop van de grond door de Stichting (symbolische bedragen), 
met een aantal voorwaarden.  

- Financiën: exploitatiebegrotingen voor Kerk en Smelehof op basis van verleden.  
Dagbeleving als nieuwe activiteit komt voort uit een businesscase. 
Exploitatiebegrotingen zien er positief uit. Er zit weinig ruimte voor financiering.  
Doel blijft om bouw te realiseren zonder financiering erna.  

- Investering: op basis van huidig ontwerp € 4,7 mln (incl. BTW) 
- Financiering: Schoon door de Poort (Gemeente), overige subsidies (bureau), BTW, 

Verkoop huidige locatie Smelehof, bijdragen en zelfwerkzaamheid vanuit het 
dorp.  

- Communicatie wordt uitgebreid. Sowieso via website en Forum.  Op korte termijn 
inloopdagen (2 en 4 april). 

- Planning – tijdlijn: juni definitief plan naar Gemeente (onder voorbehoud dat we er 
op korte termijn met bisdom er uit komen).  

- Start bouw > nooit eerder dan 2e helft 2023 
 
Vragen:  
- Hoe met het kerkhof ? Zal niet meegaan naar dorp, en blijft bij het Cluster.  
- Hoe zit het met planning in relatie met JERA ?  Overlap zal moeten gebeuren op 

basis van onderling overleg.  
- Hoe gaat Gemeente om met gestegen bouwkosten? We hebben continu overleg 

met Reinier Blaauw.  We verwachten dat Gemeente hier zeker in mee zal gaan (op 
basis van ervaringen andere dorpen).  

 
Toelichting Niels Peters (architektenbureau de Loods) 
 
Niels Peters geeft aan de hand van beelden een uitgebreide toelichting van het nieuwe 
pand.  Het voorontwerp is afgestemd met de gebruikers.  Heel veel mensen betrokken 
bij de totstandkoming.  Uitgangspunten en beweegredenen: 
- Het is het hart van het dorp, mogelijk ook het Gezicht van het Dorp. 
- Historie van het plein: zichtlijn is heel kenmerkend.  

Vragen en opmerkingen 

- Bouw in twee lagen – wat gebeurt er in de bovenruimtes ? > nodig voor de 
installaties e.d. 

- Komt Zorghuus niet in “schaduw” ? >  Met de pleinen rekening mee gehouden. 
- Parkeerplaats: zijn die voldoende ?  > Blijven rondom het Lovinckplein   
- Waarom 2 dagbelevingsruimten? >  heeft economische reden voor bijdrage in 

exploitatie.  

Vanuit vergadering volgt groot compliment voor de presentatie.  Deze informatie wordt 
binnenkort op Ysselsteyn.com gedeeld. Complimenten vanuit  de voorzitter aan de architekt, 
en naar de werkgroepen JERA en Kerk/Smelehof. 



 

 

5. Reactivering Vliegveld de Peel 

Pieter Hermans geeft een toelichting op de samenstelling van de werkgroep en op de 
nieuwe situatie van Vliegveld de Peel.  In toekomst 1/3 deel van het jaar reactivering 
van Vliegveld de Peel. Probleem: geluid van F35 (maximaal 108-120 decibel).  
Vanaf vorige Forumvergadering 12 juli 2021 is men in afwachting van de reactienota 
van Defensie. Kerstmis 2021 is de reactienota ontvangen. Deze is in januari 2022 
behandeld met inloopavonden. In tussentijd overleg gehad met Jan Houba en 
Boudewijn Sterk (Stop Vliegveld de Peel).  

Doel van de werkgroep: bewustwording maken van effecten voor inwoners Ysselsteyn. 
Wat doet de werkgroep: informatie verstrekking, inzicht geven in de status Milieu 
Effect Rapportage.  Ook overleg met allerlei werkgroepen en met de omliggende 
Gemeenten.  

Vervolg: informatie-avond wordt op korte termijn georganiseerd.  

Opmerkingen:   

- Reacties uit Friesland in Peel en Maas geeft extra informatie over effect. 
- Ontwikkelingen in Oekraine geven mogelijk toch weer andere inzichten (ook 

politiek) 
- Gevoel: links of rechts het komt er.  Is het enige vergunning in Nederland ?  Waar 

onderhandelen we op ?  
- Wij zouden als Ysselsteyn hier een harder standpunt op moeten innemen en “tegen 

moeten zijn”.   
- Op YNB stuk hebben we twee mails gehad. Deze reacties zijn beperkt. 
- Moeten wij een “mening” vormen of alleen maar informeren.  
- Advies: neem een stereotoren en zet die open.   

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het Forum hier een standpunt in zou 
moeten nemen.  Vanuit werkgroep en Presidium wordt er in ieder geval een vervolg 
aan gegeven.   

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

Financieel overzicht 2020 
Financieel overzicht Dorpsraad wordt toegelicht door de penningmeester Jeffrey 
Janssen.  Mariëlle van Meijel en Twan Stevens hebben kas gecontroleerd. De 
kascommissie heeft financieel overzicht 2020 goedgekeurd.  Uit financieel overzicht 
blijkt dat YNB verlies oplevert.  Dit wordt door Dorpsraad dit jaar opgepakt en er 
wordt in de loop van het jaar een plan gepresenteerd.  De vergadering verleent 
décharge.  

Gerard Spreeuwenberg zal Twan Stevens vervangen in de kascommissie. 

  



 

 

DOP 2021 – 2025 

Martijn Arts neemt Forum mee in de status DOP 2021-2025. Voor ieder thema wordt 
een werkgroep gevormd.  Reeds bestaande werkgroepen worden hierbij voortgezet.  
Werkgroep vult zelf de opdrachtformulering in en legt een projectbrief voor.  

- Wonen: De huidige werkgroep heeft de nieuwe mogelijkheden inzake 
woningbouw onderzocht, en heeft haar opdracht vervuld.  Als gevolg daarvan nu 
100 woningen in aanbouw. In het DOP is een nieuwe opdracht geformuleerd 
(volgen van de woningbouwontwikkelingen en het blijven onderzoeken van de 
woningbouwbehoefte).  DR zoekt nieuwe mensen om dit op te pakken.  

- Verkeer: volgende bijeenkomst wordt projectbrief in het Forum behandeld.  
- MOY:  naast Dorpsondersteuner zal MOY thema ZORG verder oppakken en 

uitwerken in projectbrief. 
- Economie: bijeenkomst georganiseerd met brede groep ondernemers.  8 mensen 

hebben zich gemeld om thema Economie verder uit te werken.  Uit bijeenkomst 
een aantal concrete vervolgstappen gekomen. Ideeën: brainstormsessie met de 
Gemeenteraad organiseren, revitaliseren en opnieuw organiseren en verbinden van 
de ondernemers in Ysselsteyn, en heel veel andere suggesties. Vraag vanuit DR: 
zijn er mensen die hier verder mee invulling aan willen geven ? Dan wel weten 
jullie eventuele kandidaten voor het verder uitwerken ? Huub Hendriks meldt zich 
spontaan aan.   
 
Opmerkingen/vragen:  

- Suggestie voor deelname aan werkgroepen:  maak de thema’s wat kleiner, 
waardoor mensen minder “drempelvrees” hebben.  Andere suggestie: via social 
media digitale “peilstok”.  De vijver is veel groter dan de mensen die hier zitten.  

Huishoudelijk reglement DR 

Wet op Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  Voldoen wij als Stichting Dorpsraad – 
Forum aan de wettelijke regeling? Wat niet was geregeld: 

- Besluitvorming inzake aangaan van investeringen en financiering.  WBTR stelt dat 
er een bedrag aan wordt gekoppeld.  Alle investeringen > € 10.000 gaan via 
FORUM. Uitgaven moeten aansluiten op eerdere besluitvorming. 

- Ieder lid moet statuten ontvangen. 
AANVULLEND:  

- Bepaling waarin benoemd is hoe om te gaan met besluitvorming waarbij belangen 
van leden spelen.  
 

Huishoudelijk reglement zal worden toegestuurd en in volgende vergadering 
vastgesteld. 

  



 

 

7. Rondvraag  

Verkiezing Dorpsforum 2023-2027 
In maart 2023 zijn wij voornemens om de verkiezing voor de samenstelling van de 
Dorpsforum 2023-2027.  Wie wil dit samen met Presidium oppakken om dit ten tijde van de 
Provinciale Statenverkiezingen te organiseren ?  

 
Linda Custers vraag om tips en adviezen om Schuufmarkt te organiseren op Lovinckplein ? 

 
Hulpverlening Oekraine > Leo Philipsen legt contact met Gemeente om te kijken hoe hier als 
dorp mee om te gaan.  

 
Voorzitter Erwin Janssen rond af en bedankt iedereen.  
 
De volgende vergadering is op maandag 23 mei 2022.  De najaarsvergadering is op 
woensdag 12 oktober 2022.   
 



 

 

e 

Besluitenlijst 23 maart 2022 
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 
37 12-7-2021 Décharge Leefbaarheidsgelden 2021 
38 4-10-2021 Goedkeuring Dorpsaccommodatieplan Smelehof – Kerk 
39 4-10-2021 Goedkeuring Dorpsontwikkelingsplan 2021 - 2025 
40 23-3-2022 Décharge Financieel verslag Dorpsraad 2020 

 



 

 

 


