CONCEPT Verslag Dorpsforum 23-5-2022
Datum: 23-5-2022
Aanwezig: leden 34
Afmeldingen: Bart Alders, Carla Bouwman, Linda Bouwman, Jelle Claessens, John
Claessens, Martijn Claessens, Loes van Dijck (definitief afgemeld), Femke van Dijck, Jelle
van Hees, Mart van Hoof, Anke Houben, Willy Hubers, Rob Janssen, Ruud Janssen, Johan
Romme, Twan Stevens, Jeu de Wit, 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. Twee personen maken gebruik om
deel te nemen. Eerste kop koffie uit Leefbaarheidsgelden.
2. Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Vaststellen van de agenda
Agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
4. Goedkeuring toekenning Leefbaarheidsgelden 2022
De toegekende leefbaarheidsgelden 2022 zijn vooraf toegestuurd. Vanuit de
vergadering zijn er geen vragen over de toekenning. Het Dorpsforum verleent decharge
aan de commissie Leefbaarheidsgelden voor de toekenning van de leefbaarheidsgelden
2022. Verzoek om een evaluatie te doen over de aanvragen over de afgelopen jaren, om
van daaruit te komen tot mogelijke aanpassing van het beleid. Dit wordt als actiepunt
opgenomen.
5. Thema’s vanuit c.q. vragen voor de Dorpsraad
5.1. Presentatie werkwijze DR
Toelichting door Martijn Arts, voorzitter DR, met de volgende vraag: waar staan wij als
DR voor ? Feitelijk vormen de leden van het Forum (op basis van statuten) de Dorpsraad.
Het dagelijks bestuur wordt in de volksmond Dorpsraad genoemd, en voert het beleid uit
dat in het Forum wordt vastgesteld.
Allerlei initiatieven kloppen bij DR aan en verwachten dan een uitspraak. DR is echter
niet degene die dan een standpunt inneemt. Dan zal dat toch via het Forum moeten.
Alle leden vormen gezamenlijk de Stichting Dorpsraad Ysselsteyn. Het dagelijks Bestuur
vertegenwoordigt dan de Stichting.
Wat doet de DR?
Uitvoering geven aan het DOP, middels werkgroepen.
Presentatie is toegevoegd bij de Notulen.
Vragen vanuit Martijn:
Hoe willen we de financiële verantwoordelijkheden van YNB, Dorpsondersteuner,
Wensbus organiseren ? Reacties:
 Wel werkgeverschap zelf blijven doen





Financiële expertise en HR blijven organiseren (of één persoon of aanvullend)
Verantwoordelijkheid wel bij lid van Dagelijks bestuur
Niet te procedureel worden

Hoe kunnen we sneller tot meningsvorming komen vanuit Forum?
 Stel de vragen bij de vereniging die ook over het thema verantwoordelijkheid heeft
(bijv. groenbeheer door KBO).
 Digitaal vragen, of via een Poll, of via Website.
 Opvoeden van de “vragende” partij
 Mandaat geven aan dagelijks Bestuur
Kunnen we tot een werkgroep communicatie komen ? Zou die onderdeel kunnen zijn van
YNB ? YNB wordt in oktober vergadering nader voorgelegd en behandeld.
5.2. Huishoudelijk reglement
Dit is vooraf toegestuurd. Vraag of we vertegenwoordiging hebben bij VKKL. Die lijn is er
vanuit meerdere optiek (WBTR, Wensbus, MOY). Verder ook vertegenwoordigd in het DRO.
Opmerking inzake Dorpsraad – Dorpsforum. Deze wordt in Huishoudelijk reglement
aangepast.
5.3. Projectbrief MOY
Huub Hendrix geeft toelichting op de projectbrief namens MOY. Verzoek naar aanleiding van
de toelichting voor de geplande bijeenkomsten in juni. Verenigingen die zijn uitgenodigd
verzoek om zich aan te melden. Ook doel om een cursus Nederlands voor autochtonen te
organiseren in Ysselsteyn. Daarnaast opzetten werkgroep Welkom Nieuwe Inwoners. Vraag
wat JONG betekent in de doelstelling. Antwoord is dat MOY er is voor jong en oud en dat
met name binnen de klankbordgroep gezocht wordt naar jongere klankbordgroep leden.
5.4. Projectbrief Verkeer
Toelichting door Mieke Poels op de projectbrief namens werkgroep Verkeer.
Aanleiding voor de werkgroep zijn meerdere meldingen over veiligheid en over wensen t.a.v.
bijv. verlichting. In 2021 heeft enquête plaatsgehad. 50% gaat over zwaar verkeer (wordt met
de Gemeente opgepakt, en is lange termijn werk), 50% gaat over quick wins (werkgroep doet
in overleg met de Gemeente, waarbij Gemeente prioriteert).
Enkele keren is suggestie om doorsteek vanuit Ysselsteynseweg naar Agrobaan mogelijk te
maken gedaan. Is bekend bij Gemeente en dit hoort bij oplossing Zwaar Verkeer, is echter
lange termijn. Met de Gemeente wordt wel continu overleg gevoerd om verkeersplan rondom
Heide, Veulen en Ysselsteyn op te stellen en op langere termijn te realiseren.
Vraag of het niet wenselijk is om vanuit de werkgroep zelf met een plan te komen. Op korte
termijn zal in YNB gecommuniceerd worden wat de status is van de quick wins. De
verwachting vanuit de werkgroep is dat er meerdere alternatieven worden voorgelegd, om van
daaruit te komen tot een totaalplan. Vanuit vergadering wordt aangegeven dat het belangrijk
is dat we als Ysselsteyn er kort bij blijven. Vanuit Forum toch wel behoefte om geïnformeerd
te worden over de ontwikkelingen en inhoud.
5.5. Overige ontwikkelingen vanuit DR
In toenemende mate komen er signalen binnen over overlast in het dorp. Voor zowel mensen
die het betreft als voor de overlast hebben we Gemeente opgeroepen om passende
maatregelen te nemen. Vanuit overleg VZO met de Politie verzoek om alles te melden.

Daarnaast onlangs benaderd door de partij die camping de Zwaluw wil overnemen. Vanuit
DR is in ieder geval aangegeven dat zij geen standpunt inneemt. Mogelijk komt er binnenkort
een informatieavond. Verder uitgenodigd voor oprichting Energiecoöperatie. Ook aan hen
teruggekoppeld om een openbare avond te organiseren.
6. Reactivering Vliegveld de Peel
Aan de hand van vooraf toegestuurde stellingen wordt in kleinere groepen een
inventarisatie van meningen gedaan.
Ik voel mij voldoende geïnformeerd om een goed standpunt in te nemen inzake
reactivering van het vliegveld.
Feitelijk nog te weinig informatie. Waar is informatie te vinden ? Info vanuit de
werkgroep wordt niet als neutraal ervaren. Informatie vanuit het Rijk is ook gekleurd. Een
ding is zeker, veel geluid. Informatie is er wel, maar dan moeten we er zelf meer voor
doen om zich tot zich te nemen.
Hebben we invloed op de besluitvorming over de eventuele reactivering? Welke rol
zou je dan innemen?
Invloed in keuze Ja of Nee zullen we niet kunnen beïnvloeden. Hoe meer geluid kan
invloed hebben om het zo positief mogelijk te laten zijn. Wel invloed op
Randvoorwaarden, invloed via de Gemeente. Tegenstelling “over mijn lijk” heeft 2 kanten:
heeft geen zin om “oorlog” te voeren. Conclusie: verwachting geen invloed, wel via de
Gemeente.
Zijn we voor of tegen een reactivering?
Wisselend, niet persé tegen, sommige voor. Te weinig info om mening te vormen.
Niemand echt voor, maar veel neutraal. Conclusie: wisselende opvattingen.
Zouden we rekening moeten houden met een eventuele reactivering en dan inzetten
om het maximale er uit te halen? Belangrijk is om juiste info te krijgen. Zodat we
standpunt kunnen innemen en er uit kunnen halen wat er in zit.
Als je het maximale er uit wil halen met reactivering, waar denk je dan aan? :
Vliegtijden, hoe vaak, welke vliegtuigen, oefenen elders. Compensatiemaatregelen:
maatschappelijke projecten – woningen, dubbel glas, leefbaarheidsfonds, dalende
woningprijzen.
Voorzichtig zijn om op voorhand al compensatie te vragen. Feitelijk “geef je je dan ook al
gewonnen”.
Waar zou ik graag over worden geïnformeerd door de Werkgroep?
Als je een informatie avond houdt loop je het risico dat er verwachtingen worden geschapen
die niet waar gemaakt kunnen worden. Tips: factsheet maken met voors en tegens. We zijn
veelal neutraal. Zou het niet goed zijn om een informatieavond te houden met de Gemeente –
Defensie – Werkgroep Tegen – mensen uit Leeuwaarden onder neutrale voorzitter. Suggestie
om testvlucht te laten houden. Wat is onze invloed, tijdstraject, onafhankelijke
informatievoorziening, praktijkproef. Praktijk ervaren, voordelen en nadelen. Wat zijn
mogelijkheden om nadelige gevolgen te beperken. Is er al meer bekend over vliegtuigen e.d..

7. Rondvraag
Werkgroep RAP verwacht in het najaar met een update te komen. Oproep om eventuele
vragen en reacties vanuit Forum nog kenbaar te maken aan de werkgroep.
Martijn Arts verzoekt om schriftelijk namen door te geven met verzoek om mensen te
benoemen voor werkgroepen. Verder ook mededeling vanuit Martijn dat dit de laatste
termijn is van Martijn als voorzitter van de Dorpsraad.
Vraag aan RAP wat te doen met het monument 4 mei inzake nieuwbouw.
Ysselsteyn 100 – komend weekend Tour de Ondernemer, waarbij iedereen welkom is.
Weekend daaropvolgend feest Y100.
Op 15 maart 2023 Provinciale Verkiezingen om te komen tot samenstelling nieuw
Dorpsforum.
Voorzitter Erwin Janssen rond af en bedankt iedereen.
De volgende vergadering is op woensdag 12 oktober 2022.
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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.
15-06-2015 Presidium stelt commissies samen uit aangemelde leden. De commissie gaat met een opzet van start.
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.
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.
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.
9-5-2016
2.500 euro beschikbaar gesteld voor afwerking grasveld Lovinckplein.
9-5-2016
Rolverdeling Dorpsforum-Dorpsraad en werkgroepen.
9-5-2016
Notitie Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn.
14-11-2016 Goedkeuring toekenning Leefbaarheidsgelden 2016
14-11-2016 Vaststelling DOP
14-11-2016 Vaststelling jaarplan 2017
27-3-2017 Goedkeuring financiële verantwoording DR 2016
12-6-2017 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2017
27-09-2017 Goedkeuring mandaat werkgroep “Schone Lucht”
27-09-2017 Goedkeuring start probleemoplossing zwaar verkeer Lovinckplein
13-12-2017 Met inhoud bezig zijn en niet met de procedures
26-03-2018 Vaststelling Jaarverslag 2017
3-9-2018
Goedkeuring financiële verantwoording DR 2017
3-9-2018
Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2017
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
3-12-2018 Goedkeuring Procesvoorstel verkiezingen Dorpsforum 2019
18-3-2019 Goedkeuring procedure samenstelling Dorpsraad – huishoudelijk reglement
18-3-2019 Goedkeuring Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 Dorpsraad
17-6-2019 Benoeming nieuwe leden Presidium en Dorpsforum
17-6-2019 Goedkeuring projectbrief RAP
17-6-2019 Goedkeuring toekenning leefbaarheidsgelden 2018
20-11-2019 Goedkeuring verzoek Leefbaarheidsgelden voor "koffie"
20-11-2019 Goedkeuring Actualisering Ruimtelijke Visie Ysselsteyn
20-11-2019 Goedkeuring vervolgplan MOY
20-11-2019 Décharge Wergroep Kern & Toegangswegen
10-6-2020 Goedkeuring financieel verslag 2018 en 2019 Dorpsraad
10-6-2020 Akkoord voorstel haalbaarheidsonderzoek Dorpscöperatie
10-6-2020 Akkoord start traject DOP 2021 - 2025
10-6-2020 Goedkeuring benoeming nieuwe leden Dorpsraad
3-12-2020 Goedkeuring benoeming nieuwe leden Dorpsraad
3-12-2020 Décharge leefbaarheidsgelden 2020
12-7-2021 Décharge Leefbaarheidsgelden 2021
4-10-2021 Goedkeuring Dorpsaccommodatieplan Smelehof – Kerk
4-10-2021 Goedkeuring Dorpsontwikkelingsplan 2021 - 2025
23-3-2022 Décharge Financieel verslag Dorpsraad 2020
25-5-2022 Goedkeuring Leefbaarheidsgelden 2022
25-5-2022 Goedkeuring Huishoudelijk Reglement Dorpsraad
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Evaluatie leefbaarheidsgelden afgelopen 5 jaar.
Voorbereiding verkiezingen Dorpsforum 2023 - 2027

25-5-2022
25-5-2022

