Aan de leden van de Dorpsraad Helenaveen

Algemene Dorpsraadvergadering op
maandag 6 juli 2020 om 20.00 uur, in Dorpscentrum de Gouden Helm.

Notulen
1. Opening
Vergadering wordt geopend om 20:00uur en Kees heet iedereen hartelijk welkom.
Er is een goede opkomst. We verwelkomen in het bijzonder Rob de Bie en Toon Daniels als nieuwe
bestuursleden en Kees Leenders tijdens zijn laatste voorzittersronde bij de dorpsraadvergadering.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 18 november 2019
Notulen vergadering 18 november 2019 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
Notulen verschijnt op de website www.helenaveen.com
3. Jaarrekening 2019

Rudo ligt toe:
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Jaarstukken 2019 worden zonder wijzigingen goedgekeurd door Josanne en Wim als kascontrole
comissie. Daarna worden de jaarstukken door de dorpsraadvergadering goedgekeurd.
Peter van Dijk en Wim Luijten zullen samen de kascontrole voor 2020 uit gaan voeren.
4. Subsidie aanvragen

Aanvragen via vast format Helenaveen.com
Toets op algemeen belang inclusief cijfermatige onderbouwing
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5. Evaluatie 75 jaar bevrijding

Annie doet verslag.
Ze waren super blij dat het plaats heeft kunnen vinden.
Het boek is goed ontvangen en de geintervieuwde waren tevreden over het verhaal.
Financieel substantieel geld en subsidies binnen gehaald en het evenement is binnen de
opbrengsten gebleven.
Er zijn nog genoeg boeken over, dus kom met goede ideeen wat te doen met deze.
Annie wil iedereen hartelijk bedanken voor de zeer mooie evenement en is er trots op dat er zo
velen ook uit eigen dorp aanwezig geweest zijn. Wederom een mooi voorbeeld van waar een klein
dorp groot in kan zijn.
6. Woningbouw in Helenaveen

§
§
§
§
§
§

6 november samen met gemeente Deurne een info avond georganiseerd. Opkomst circa 15 man.
Daarna nog geadverteerd in Weekblad van Deurne, ED en banners langs de snelweg.
CPO informatieavond op 23 januari in Gouden Helm met de nodige tam tam aangekondigd.
Inventarisatie woonwensen van belangstellenden heeft plaatsgevonden en is besproken met
gemeente.
Architect is plan aan het uitwerken voor 8 woningen (2 x 2^1 kap, 1 hoek, 3 bungalows, 2 vrijstaand)
Zeer relevant om te gaan starten en belangrijk voor zowel Helenaveen als de gemeente om dit van
de grond te krijgen.

7. Brand in de Deurnese Peel

§
§

§
§
§

Brandbrief verstuurd naar Gemeente Deurne namens dorpsraad Helenaveen samen met de
dorpsraden van Griendtsveen, Liessel en Neerkant inzake brandveiligheid Deurnese Peel.
De gemeente Deurne heeft naar aanleiding van deze brief (tussen alle instanties) het voortouw
genomen en aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Een werkgroep namens
de dorpsraad is daarover in nauw contact met de gemeente.
Excursie met SBB en gemeente op 22 juni heeft plaatsgevonden.
Inloopbijeenkomst op 11 juli 10:00 tot 12:00 uur in de Gouden Helm (aanmelden verplicht)
14 juli extra excursie met SBB aanmelden bij Robert (max. aantal personen)

Inmiddels is de onderzoeksopzet bekendgemaakt.
Er komen drie varianten:
1. Een technische: naar oorzaak en verloop van de brand (gebruikelijk bij dit soort calamiteiten)
2. Een bestuurlijke: is het allemaal gegaan zoals het volgens de regels en protocollen hoort te gaan?
3. Een inhoudelijke: gericht op de veiligheid: is het veilig genoeg of moet er wat veranderen?
§
§
§

Onze ingediende vragen gaan vooral over de veiligheid voor de bewoners en bedrijven:
Hoe die op de korte termijn het beste gewaarborgd is.
Wat zou er moeten gebeuren om te zorgen dat dit structureel zo is in de toekomst.
Wat moet er aan de huidige inrichting en huidige beheer van de Deurnese Peel worden veranderd
om te voorkomen dat brand een gevaar vormt voor bewoners en aanliggende gebouwen en
gronden?
Annie geeft aan dat ze de gemeente onder druk wil zetten,
Annie geeft aan dat wij de vinger aan de pols moeten houden bij de gemeente. Op 11 juli zullen we
als werkgroep aanwezig moeten zijn om de juiste vragen te stellen en de juiste onderwerpen aan
het ligt te brengen.
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Dirk vraag of SSB ook een keer het echte nieuws kan brengen in plaats van alleen het positieve en
mooie nieuws. Kees beaamt dit en dit is hoe SSB werkt. Het is lastig hier tegenin te gaan, maar we
moeten wel de druk erop houden. Echter moeten we nog op meer fronten met SSB samenwerken
dus het is wel belangrijk positief te blijven en objectieve discussies te blijven voeren.
Steven geeft aan dat er slecht beheer is, want er zijn meerdere plekken waar dode bossen zijn. Er
hoeft maar een vonkje over te springen en de rapen zijn gaar. Steven heeft SSB gebeld en ze hebben
gezegd na het broedseizoen 14 juli over te gaan om te kappen.
Andre vraagt wie er zitting heeft namens de dorpsraad in de werkgroep Peelbranden. Dit zijn Robert
Klinkenberg en Jan van Woezik.
8. Weekbericht

Rudo ligt toe.
Vouw- en drukploeg zijn ermee opgehouden door te lage bezetting en was ook al in 2019
aangekondigd.
Rudo heeft gekeken naar oplossingen.
1. Samen te gaan drukken met Neerkant. Dit gaat niet, omdat zij er weining voor voelen en ze
hebben nog een contract voor 2 jaar met de huidige copier.
2. Uitbesteden aan een drukker. Financieel niet haalbaar, omdat er dan €1400,- tekort is aan
het einde van het jaar.
3. Afgeslankte vorm verder. Digitaal en afhaalbaar bij de Peelbascule.
4. Annie geeft een vierde weg aan. Neem 2 jaar het verlies en ga daarna met Neerkant rond
de tafel zitten. Eigen bijdrage vindt Annie een niet zo’n goede optie.
5. Kees heeft nog een alternatief. De oplage de oplage laten en daarnaast nog digitaal
versturen, daarmee kunnen de adverteer kosten omhoog en krijgen de adverteerds meer
lezers, doordat het digitaal gepubliceerd kan worden en dus ook buiten het dorp verspreid
kan worden.
6. Andre geeft aan dat de zorgcooperatie graag wil meedenken in oplossingen omtrent
bezorgen.
7. Arjan Bakker geeft aan dat als we het naar de drukker brengen €1400,- kosten per jaar
hebben en als we leasen €700, dus dan zouden we een voordeel hebben van €700,- dus
leasen lijkt interessant. Rudo werkt het voorstel uit, met papier, bezorgers, papieropslag,
printer plaats en komt hier de volgende dorpsraad op terug.
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9. Natuurlijk schoon / Stormbomen
Robert ligt toe.
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10. Zorg in Helenaveen

Andre Joosten ligt toe. Ouderen bleken toch een kwetsbare groep tijdens de corona periode.
Ze hebben verschillende hulpmiddelen aangeschaft waar veel gebruik van gemaakt wordt.
Zorgcooperatie is nog op zoek naar vrijwilligers.
11. Mededelingen:

§

Plan Leegveld
o Aanbesteding gaat door, maar geen start met werkzaamheden tot uitspraak RvS. Nog
geen zicht op termijn. Het is erg druk bij RvS.

§

Windmolenpark
o Nieuw gemeentelijk beleid in de maak. Uitgesteld tot eind november.
o Website gemaakt (https://www.windparkgrashoek.nl/)
o Stichting (nog steeds) in oprichting.
o De RES is belangrijk vooral van noord en midden limburg waarin de Windmolens van
de Groote Molenbeek zullen vallen.
o Ard Arts heeft zich aangesloten bij RES metropool regio eindhoven. Wat daarin
interessant is dat er bij Neerkant een gebied beschikbaar is en dat er vooral gekeken
wordt naar gebieden naast snelwegen. Verder kijkt men naar de natuur voorzien van
energie. Er zijn enkele zoekgebieden in onze streek.

§

Vliegbasis de Peel
Annie ligt toe.
Annie zit in de werkgroep
www.stopvliegbasisdepeel.nl staat veel info over wettelijke regelingen etc. Men wil de
vliegbasis reactiveren. Maar door veel comotie is het besluit uitgesteld tot 21 april 2021.
Minister van defensie heeft beloofd in Gilze Rijen de overlast te verminderen, maar de
consequentie is dat de vliegbewegingen dan naar vliegbasis de Peel gaan. Voordat het besluit
genomen kan worden moet er en MKWA en MER uitgevoerd worden, maar over de bekostiging
hiervan is nog niets definitief. Baten van de vliegbasis wegen niet op tegen de kosten van en
overlast van de toeristen in ons gebied.
Op de website staat een filmpje van een F35 waar je het lawaai goed kunt waarnemen.
3x6 weken per jaar en men houdt het recht om dit te verdubbelen naar 6x6 weken per jaar.
Vaak op het einde van de dag. Dus veel herrie.
F35 geeft 2x zoveel stikstof uitstoot dan een F16

§

Zonnepark Mariapeel (Kerkuilenweg)
Waar in het begin niets over bekend was bleek toch waar te zijn, maar gemeente Horst aan de
Maas was niet op de hoogte. Er blijken toch gronden aangekocht te zijn. Verder is er nog weinig
bekend, maar het is lastig om hier iets tegen te doen als ze aan de regels voldoen.
Annie merkt op dat ze in Venray een afspraak hebben dat ze eerst alle daken van bedrijven etc.
volleggen voordat nieuwe gronden aangemerkt worden.
Peter merkt op dat dit niet voldoende is en dat er toch meer gedaan zal moeten worden.
Wim merkt op dat de RES morgen in de gemeenteraad behandeld gaat worden. Voorstel wordt
gedaan wat de gemeente vanaf nu tot 2031 aan renewable energy gaat produceren. Alle 7
partijen zijn voor de nieuwe RES. Het gaat er gewoon komen. Het is niet meer tegen te houden
daar iedereen het er eigenlijk overeens is dat er wat moet gebeuren.

§

Verkeersveiligheid
o Koolweg / Spruitweg 30km zone, Helenastraat 50km
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§

Werkgroep behoud verenigingen
o 4 maart plaatsgevonden. 4 verenigingen waren vertegenwoordigd, notulen worden
uitgewerkt en gedeeld met alle verenigingen.
o Concreet:
§ Uitwerken alternatieven de Wiek, visie document ligt bij de gemeente
§ Welkom presentje Peelbascule / Dorpsraad -- uitgesteld
§ BBQ voor nieuwe bewoners in combinatie met sportdag – uitgesteld
Er zijn 2 visie documenten opgestuurd naar de gemeente. 1e document is een document wat
gebruikt wordt als vliegwiel en benoemd dat er meer aan structurele bouw gewerkt moet
worden. Dus niet afwachten totdat men zelf in actie komt, maar de gemeente moet actief
blijven bouwen. Dit om alle verenigingen in stand te kunnen houden in de toekomst.
Meest gewenste locatie voor jeugdwerk naast de Wiek zou het sportpark zijn. In het tweede
visie document zijn er ideeen uitgewerkt hoe de verenigingen dit zien.
In de gemeenteraadsvergadering van 15 september gaan deze visie documenten behandeld
worden.
Geld wat niet in de wiek is geinvesteerd is er niet. Het stuk grond van de wiek verkopen als
bouwkavel en het geld investeren in de het sportpark is bij de gemeente 1,2,3 ook geen optie.
Wel gaat er gekeken worden naar wat het gaat kosten om het sportpark te verduurzamen en
te verbreden. Ard hoopt dat de gemeente het plan als geheel gaat behandelen niet delen eraf
gaat strepen, want dan blijft er niets van het plan over. Ard heeft samen met een werkgroep
hard gewerkt voor deze documenten en is er trots op. Hij nodigt dan ook iedereen uit om dit in
te lezen.
Rudo zal de 2 visiedocumenten op de website van de dorpsraad plaatsen nadat alle
verenigingen ingelicht zijn.

§

Aanpak Peelkanalen
Toon licht namens de werkgroep toe.
Waterschap Aa en Maas wil de Peelkanalen gaan uitbaggeren en herstellen van de kades om de
water doorstroom naar het achter gebied te verbeteren.
Door Corona en PFAS zullen de werkzaamheden in 2022 gaan plaatsvinden.
Er is eind 2019 een klankbordgroep opgericht, om mee te denken met het plan alle
mogelijkheden te bespreken omtrent verbeteringen bruggen, vissersplekken, uitzichtplekken,
wieken etc.
Namens Helenaveen zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep Toon Daniels en Jan van
Woezik. Verder zijn de dorpsraad van Griendtsveen, werkgroep behoud de Peel,
visverenigingen uitgenodigd.

§

TID
Loopt in 2020 ook gewoon door. Container in Helenaveen hoeft niet vervangen te worden.

§

Bloembakken
Overgenomen door Ben Jonker en Wim …
Frits Toonen hartelijk dank voor het verzorgen van de bloemen al die jaren.

§

Bestuurswissel
o Voorstel nieuwe bestuursleden: Toon Daniels & Rob de Bie. De dorpsraad stemt ermee
in door een applaus.
o Aftreden van Kees Leenders als voorzitter. Hij heeft het goed gedaan en zoals Peter van
Dijk zegt: “Kees je hebt het verrekte goed gedaan” .
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12. Rondvraag

Cor Mooren vraagt of het mogelijk is voor de schooljeugd een bushokje te bouwen, zodat deze
droog kunnen staan. Dorpsraad dient een verzoek in bij de gemeente via het standaard formulier.
Fietspad leegveld naar de natuurpoort kan die opgeknapt worden? Dorpsraad dient een aanvraag
in.
Ben Jonker merkt op over de verkeersveiligheid dat de wegversmalling bij de binnenkomst van
Helenaveen niet veilig is. Kunnen de borden verplaatst worden. Dorpsraad licht de wijkagent in.
Sandra merkt op dat men namens de kermis en peelfeesten bij elkaar gaat zitten om een dorpsfeest
te gaan organiseren.
Lucie Joosten merkt op dat ze voor een vrouw in het bestuur van de dorpsraad gaat.
1 september komen de studenten die het onderzoek naar een alternatief voor R.K. kerk uitgevoerd
hebben een toelichting geven in de kerk. Uitnodiging komt o.a. via het weekbericht.
RvS heeft het bruggetje voor het jaagpad afgekeurd. Het punt ligt bij de stichting Peelvenen. Men
moet aantonen waarom het bruggetje daar moeten komen te liggen. Dit is niet gedaan, omdat
stichting de Peelvenen niet kon reageren binnen de termijn. Er is nu dus weer een padstelling
waardoor er nu naar 15 jaar nog geen uitzicht is. De subsidiebeschikking is in 2015 verlopen. Dus
het geld is nu op.
Joost Douwes gaat stoppen namens LEV als wijkbegeleider. Wilma van Grinsven gaat dit overnemen
van Joost Douwes. Wilma is dorpsondersteuner geweest in Bakel. Ze kijkt er naar uit om een
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp.
Andre Joosten heeft een openvraag. Iedereen heeft een brief binnen gekregen omtrent de
voortgang van de Peelbascule. Andre voelt eigenlijk niet de noodzaak.
Michiel Penninx ligt toe. Het dorp moet gaan afvragen wat de meerwaarde van de Peelbascule is
voor het dorp en niet het bestuur moet gaan onderzoeken wat de Peelbascule voor het dorp kan
doen. De Peelbascule is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het dorp.
Andre vraagt om dit een agendapunt te maken in de volgende dorpsraad.
13. Sluiting
Vergadering wordt om 22.18 uur door Kees gesloten.

Vergaderdata 2020:

21 september – 23 november

Dorpsraad Helenaveen, Email: dorpsraad@helenaveen.com
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