Besluitenlijst Dorpsradenoverleg Venray.
Dorpsraad vergadering dd
Aan- en afwezige leden,

2-11-2015
Zie presentielijst

Nr.

Onderwerp
Opmerkingen

1.

Opening en mededelingen
Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen worden benoemt ( zie presentielijst). Erik Vullings heeft zich ook afgemeld, maar hij zal nog wel een keer naar
het DRO komen zodat wij daar nog aandacht aan kunnen besteden
Vaststelling agenda
Agenda punt 7 zal ingevuld worden met de evaluatie en voortgang Kermis

2
3

Gemeenschappelijke accommodaties:
Will Weijers heeft de stukken die de DRO’s hebben ingeleverd verwerkt in een presentatie die gepresenteerd wordt door de voorzitter wegens de afwezigheid van Will zelf
Enkele belangrijke conclusies uit die presentatie:
81 % van de gebouwen is geen gemeenschapshuis.
De gemeenschapshuizen hebben meerdere functies en die zijn niet overal hetzelfde.
Welke insteek moeten wij naar de gemeente toe hanteren:
Oirlo en Castenray geven aan dat zij gezamenlijk naar de gemeente willen reageren. Het uitgangspunt van het DRO is dat de gebouwen van de verenigingen ook meegenomen zouden moeten worden en wij weten niet of die op termijn exploitabel blijven en of die activiteiten dan in de gemeenschapshuizen kunnen plaatsvinden. Ook weet het DRO niet dat als de verenigingen die nu hun activiteiten in de horecagebouwen hebben door welke reden dan ook niet meer in de horecagebouwen
terecht kunnen of zij dan nog bestaansmogelijkheden hebben. Naar aanleiding van de opmerkingen
vanuit Geijsteren mogen wij concluderen dat in deze zaak de positie van de verenigingen te weinig
zijn belicht en dat daarmee ook de positie van de gemeenschapshuizen in de toekomst ook niet zeker zijn. Geijsteren zal haar positie binnen het GHO duidelijk moeten maken zodat hun zaak ook
meegenomen zal worden. Het DRO is er niet van overtuigd dat de problemen die Geijsteren heeft
zich alleen in Geijsteren voordoen.

Besluit

Actie door

Db DRO

Pagina 1 van 3

4

Groeimodel zelfsturingsfase.
Will Heeft de formulieren verwerkt die tot nu toe zijn binnengekomen en er wordt een kleine presentatie van de voorlopige uitkomsten gepresenteerd. Deze uitkomsten worden meegenomen als input
voor de ambitiedag die in het voorjaar 2016 gehouden zal worden. Wij zouden als DRO aan moeten
geven wat wij belangrijk vinden

5

Goedkeuring Notulen 05-10-15 (zie bijlage) +actielijst
Pag 2: Smakt heeft een eetpunt verzorgd door de horeca en zij willen de tekst verder aangepast
hebben. De vereenzaming is te duidelijk omschreven en de ouderen die niet meer aan het verenigingsleven mee kunnen doen verlaten vaak voortijdig het dorp (lees naar Overloon)
Verder geen opmerkingen en notulen vastgesteld.

6

Ingekomen stukken
Geen opmerkingen

7

Kermissen
12-11-15 is er een overleg met de gemeente en de exploitanten over de kermissen. De dorpen zijn
overwegend tevreden over het afgelopen jaar. Er is een betere band opgebouwd met de gebroeders Regter en ook de samenwerking met de gemeente is goed te noemen. Er zal ook gesproken
worden over de aanbestedingen voor 2017 en daarna.
Rondvraag en nieuws uit de dorpen

8

Wanssum: Binnenkort zal het infopunt WMO gestalte gaan krijgen en daarvoor zal er nog een voorlichtingsavond voor betrokkenen in Wanssum worden gegeven. Komende tijd wil Wanssum met dit
project nog een prijs gaan ophalen

Alle dorpen

Alle dorpen

Alle dorpen

OMA: Het OMA-traject komt nu in een fase dat het kritischer en serieuzer gaat worden. Er komen
nu dus ook meer vragen en opmerkingen naar voren
Oirlo: De voorzitter Eric Vullings gaat stoppen en er zal gezocht worden naar een nieuwe. Verder
gaat de samenwerking met de scholen goed en de ouders zijn tevreden.
Geijsteren: Openbare Dorpsraadvergadering gehad waar zo’n 40 personen aanwezig waren.
Geijsteren gaat werken met een inloop spreekuur waar mensen met vragen en opmerkingen voorafgaand aan de (besloten) Dorpsraadvergadering hun zegje kunnen doen. Er wordt in de andere dorpen verschillend om gegaan met de Dorpsraadvergadering

Blitterswijck: Zij hebben een geslaagde Wout Poels fandag gehad
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Riekie Rutten vraagt of er ook andere dorpen interesse hebben om met Blitterswijck te gaan wandelen op maandagmiddag als een soort uitwisseling. Dit kan het beste geregeld worden via de KBO
In Blitterswijck zijn een aantal moeders bezig met een Zwarte Pieten Pakhuis
Ysselsteyn: Er zijn nog veel problemen met het zware verkeer op het Lovincplein en er zal achteraf
nog een ander gecorrigeerd moeten worden.
Er zijn problemen met de verkeersregelaars. Door de bureaucratie en de vele cursussen haken de
vrijwilligers af. Kampen hier ook andere dorpen mee? Hier kampen ook andere dorpen mee
maar….
Heide: Er hebben zich weer 2 nieuwe dorpsraadsleden aangemeld dus is de dorpsraad weer compleet
Merselo: De plannen met school en de verenigingsgebouwen zijn bekend.
Theo Zegers: Het idee over de vluchtelingen is op de gemeente goed ontvangen. Wonen Limburg
zal de huisvesting van de vluchtelingen op zich nemen en zij zullen dan mogelijk met dorpsraden
verder praten.

9

10

Er is een kennisquiz gehouden voor de inwoners aan de westkant van Venray. Hoewel de meeste
ploegen van Ysselsteyn kwamen zal Merselo het wel winnen
Verslag commissies en werkgroepen.
Glasweb: De gesprekken over de financiering lopen nog en er wordt gepraat met Wonen Venray.
Deze maand zal er hopelijk meer duidelijkheid komen. Eind van deze maand is er weer een voorlichtingsavond voor de vrijwilligers van Glasweb
Via Venray: Niets nieuws
Website. Binnenkort is er een gesprek over de website en het up to date maken daarvan. De problemen met de beveiliging zoals bij Rooijnet in Venray hebben wij niet.
Wij zullen zelf de website actueel moeten houden (aanleveren te plaatsen onderwerpen)
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Sluiting om 21.30 uur
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