
 

 

CONCEPT Verslag Dorpsforum 12-10-2022  

Aanwezig: leden: 30 en 2 toegevoegd. 

Afmeldingen: Bart Alders, Rene Arts, Carla Bouwman, Jelle Claessens, John Claessens, 

Femke van Dijck, Cor van Empel, Jelle van Hees, Erik Hegger, Joeri Hendriks, Anke 

Houben, Tom Jenniskens, Mandy Kemmelings, Bart Marcellis, Kevin van Meijel, Guus de 

Mulder,  Twan Stevens, 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. RAP 

Toelichting door Erik Michels over proces (niet over inhoud).   

 

Dörpshuus  

Er hebben meerdere voorlichtingsavonden in het dorp plaatsgevonden. Plannen zijn 

goed ontvangen en worden gedragen.  Bottleneck met name in traject met Bisdom 

inzake grondoverdracht. Inmiddels 4 overleggen gehad, en volgende staat gepland.  

Bisdom is bereid om ondergrond, kerk en pastorie te verkopen.  Taxatie door Karel van 

Soest uitgevoerd.  Volgende gesprek is gericht om tot elkaar te komen. Bij verkoop en 

financiering zal kerk in toekomst huur moeten betalen.  Verder is groep bezig met 

onderbouwing met de exploitatie.  Doel is om langjarige positieve exploitatie te laten 

zien. Werkgroep kijkt mee bij vergelijkbare projecten in andere dorpen en er zijn 

contacten met zorgverleners.  Processen lopen voorspoedig.  

Specifieke zaken: 

- Monument bij de kerk is afstemming onderhanden 

- Er zijn gesprekken met de commerciële Horeca om te komen tot werkbare 

afspraken. 

- Er zijn ook contacten met ’t Zorghuus.  

 

Verder dank aan organisaties die donaties hebben gegeven aan traject rondom RAP.   

 

Vervolg: 3 november gesprek met Bisdom.  Daarna traject naar Gemeente, met 

belangrijk onderdeel financiering.  Doel is om plan dit jaar nog in te dienen bij 

beoordelingscommissie en aansluitend Commissie Leven, om van daaruit plan door te 

zetten naar de Gemeenteraad.  Het reeds gereserveerde bedrag zal waarschijnlijk niet 

voldoende zijn, waardoor besluitvorming uiteindelijk bij de Gemeenteraad komt te 

liggen.  Einddatum “Schoon door de Poort” is uitgesteld tot maart 2026.  

 

Werknaam van traject is DÖRPSHUUS en geen multifunctionele accommodatie 

 

JERA heeft Bidbook ingediend.  Na vorming nieuwe coalitie voortvarend door 

Gemeente opgepakt. Met name Sprekersplein heeft ervoor gezorgd dat gevoel van 



 

 

aandacht bij Gemeente aanwezig is. Twee wethouders hebben JERA bezocht, en 

hebben gezien dat gebouw aan vernieuwing toe is.  Gesprek met wethouders als zeer 

positief ervaren.  De situatie rondom jeugd na Corona maakt noodzaak om te komen tot 

nieuw gebouw alleen maar groter.   

 

Er is vanuit Gemeente een kernteam (ambtelijk team) en dat bezoekt binnenkort JERA.  

Kernteam beoordeelt en geeft dit door aan beoordelingscommissie. Daarna maakt 

college voorstel voor Gemeenteraad.  Uitgangspunt om in voorjaar 2023 te komen tot 

positieve besluitvorming door Gemeenteraad voor 100% financiering van het gebouw.   

Financiering zal via MUIP moeten komen (pas in 2024).  Zolang willen wij niet 

wachten, dus doel is om toch in 2023 te starten en door te pakken.  

 

Vragen: 

Wat gebeurt er met de Smelehof ? Hier is nog niets over bekend.  Locatie krijgt andere 

bestemming, maar draagt bij aan financiering of exploitatie nieuwe Dörpshuus. 

 

Wat is het Tijdspad Dörpshuus?  Dit jaar aanbieden aan beoordelingscommissie.  

Daarna commissie Leven en dan College en Gemeenteraad.   

 

Is JERA nog niet in de MUIP opgenomen, en toch in 2023 willen starten. Hoe werkt 

dat? Start zal met name liggen in de voorbereidende zaken.  En Gemeente zal gevraagd 

worden voor een voorbereidend budget.  

 

Wat is Tijdspad JERA ? Op zijn vroegst dus pas in 2024 gaan bouwen.  Hier kunnen 

wij feitelijk niet op wachten.  Gebouw is op dit moment niet geschikt.  Eric geeft aan 

dat Wethouders dat weten en zoeken naar oplossingen.  

 

Dörpshuus > MUIP op zijn vroegst ook in 2024.  Doen er alles aan om dat ook dat jaar 

gefinancierd te krijgen.  

 

 

5. MOY 

Toelichting door Huub Hendriks. Eerst terugkomen op vorige Forumvergadering, waar 

opmerking is gemaakt over ontbreken van jonge mensen.  Klankbordgroep MOY is 

uitgebreid met Mariëlle van Meijel, Daniek Lucassen en Iris Claessens. 

 

Leefbaarheid nu en in de toekomst in Ysselsteyn 

3 bijeenkomsten gepland, waarvan er 2 zijn gerealiseerd.  Gerealiseerde bijeenkomsten 

met name met verenigingen.  

 

Stellingen (zie presentatie) 

Wat kan dorpsondersteuner voor verenigingen betekenen ? 

Hoe kunnen we elkaar ondersteunen ? 

Wat zou je terugkoppelen naar de achterban ? 

- Wat ga je concreet oppakken ? 

 

Conclusies 

- Behoefte eenmaal per jaar gezamenlijk overleg 

- Avond organiseren met als thema verslaving en alcohol 

- Dorpsondersteuner betrekken bij het zoeken naar vrijwilligers 



 

 

- Middels dorpsondersteuner vrijwilligers in contact brengen met verenigingen 

- Jongeren vragen om oudere te helpen met ICT vragen/problemen 

 

Wat hebben wij opgepakt: 

- 15 deelnemers aan Nederlandse taalcursus 

- Welkom nieuwe bewoners Ysselsteyn 

 

Kunnen wij inzicht krijgen in welke werkgroepen allemaal actief zijn ? Wordt vanuit 

DR en Presidium gedeeld via notulen en YNB.  

 

Er is een behoefte om op voorzitters/secretariaatsniveau van verenigingen en 

organisaties een overlegstructuur te hebben. Kunnen we dat organiseren ? 

Suggestie om dat op te pakken wordt gezien om als te proberen. 

 

Commissie Welkom nieuwe Ysselsteyners > Goody bag is onderhanden om aan 

nieuwkomers uit te reiken.  Ook in Pools of anderszins.  

 

Nieuw initiatief: welzijn op recept.  Vanuit huisartsen behoefte om ondersteund te 

worden. Welzijn op recept is project om samenwerking te zoeken tussen Huisarts en 

Dorpsondersteuner.  Dit wordt waarschijnlijk vanaf 2023 uitgerold.  

 

6. Verkiezingen Dorpsforum 2023 

 

Erwin licht voorstel procedure vanuit Presidium toe. Iedereen kan zichzelf aanmelden.  

Op 15 maart bij Provinciale Statenverkiezing kunnen inwoners ieder 5 mensen 

voordragen voor het Dorpsforum. Mensen die zichzelf aanmelden komen in het Forum, 

en worden aangevuld met de voorgedragen mensen.  Verzoek om aan te sluiten om 

mee te doen aan de procedure.  

 

Wat is de reden om mensen die zichzelf aanmelden voorkeur te geven?  Ervaring leert 

dat dat weinig mensen zijn. Mensen die heel graag willen moeten de gelegenheid 

krijgen om altijd mee te doen. Zeker mensen die niet gekend zijn krijgen dan ook de 

gelegenheid en worden niet voorgedragen.  

 

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

Toelichting door Martijn Arts, 

 

7.1. Bemensing Werkgroepen 

Economie en Wonen > wat zoeken jullie en hoe kunnen we mensen bereiken ?  

Punt uit DOP in ieder geval benoemen. Wellicht in YNB (losse flyer), filmpje (via 

Social Media) en vacature uitschrijven via Coop, Smelehof of verenigingen.   

Suggestie om dat mee te nemen in Welkomstraject vanuit MOY.  

 

Financiën > werkgroep met Stef Peeters en Willie Koonings om ondersteuning te 

bieden aan DR en verenigingen op gebied van financiën te klankborden en te 

ondersteunen.  

 

      7.2 Kandidaat Voorzitter Dorpsraad 

Vacature staat nog altijd open. Wel uitbreiding met nieuw Dorpsraadlid (Thijs Derks).  

 



 

 

      7.3 Update Wensbus  

De wensbus blijft komende 5 jaar in Ysselsteyn. Provincie heeft subsidie toegekend.  

Complimenten voor Sandra Claessens voor de inspanning om te komen tot 

goedkeuring.  De bus zal worden vervangen door Elektrische bus.  

 

       7.4. Overige ontwikkelingen 

Toelichting door Pieter Hermans. In de week van 17 oktober is er kennismakingsvlucht 

(simulatie) F-35 op Vliegveld de Peel.  In YNB wordt e.e.a. toegelicht.  Vraag: is het 

een gelopen koers ? In principe niet omdat iedere organisatie moet voldoen aan de 

vereiste vergunningen e.d.. Omliggende gemeentes zijn tegen de heropening.  

Oproep om enquete inzake belevingsvlucht in te vullen  

 

8. Rondvraag 

Linda Custers. Afgelopen donderdag start taalcursus Nederlands met 15 deelnemers (4 

nationaliteiten). Op dit moment lerares en 2 vrijwilligers uit het dorp. Gezien de grootte 

van de groep de vraag om als vrijwilliger (1 of 2) aan te sluiten. Eventueel vooraf 

komen kijken in de Smelehof.  

 

Voorzitter Erwin Janssen rond af en bedankt iedereen.  

 

De volgende vergadering is op 13 maart 2023.  Op 14 juni 2023 installatie nieuwe 

Forumleden. 

 
  



 

 

Besluitenlijst 23 mei 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 

41 25-5-2022 Goedkeuring Leefbaarheidsgelden 2022 

42 25-5-2022 Goedkeuring Huishoudelijk Reglement Dorpsraad 

  



 

 

Aktielijst 23 mei 2022 
 

Nr Datum Wat 
1 25-5-2022 Evaluatie leefbaarheidsgelden afgelopen 5 jaar.  

2 25-5-2022 Voorbereiding verkiezingen Dorpsforum 2023 - 2027 

 


