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WIJKPLATFORM VENRAY CENTRUM  

 

VERSLAG 21 september 2010  

 

Aanwezig: Annie van Mil, Twan Christians, Theo Swinkels, Henk Martens, Wim 

van den Heuvel, Frans Hendriks en Henk Verstegen 

Afwezig:      Frans Coumans m.k.g. 

Toehoorders: Piet van de Burgt en mevr Arts 

 

We beginnen de vergadering met de vraag van mevr Arts om wat te mogen 

zeggen naar aanleiding van Cullirooi, gehouden in het weekend van 

10, 11 en 12 september j.l. 

Fam Arts heel veel last ondervonden dat weekend: 

1: Koelwagen voor de deur die 24 uur draaide en veel geluidsoverlast gaf 

2:Muziek op zaterdag die erg hard stond. Volgens medewerkers 86 decibel 

    wat toegestaan zou zijn. 

3: Nacht van zondag op maandag veel herrie van opruimen door vrachtwagens en 

    heftrucks. 

Mevr heeft eerder al een gesprek gehad met burgemeester en ambtenaar 

 gemeente die haar beloofd hadden dat dit niet meer voor zou komen. 

Problemen zijn bij het wijkplatform bekend. Voorzitter adviseert mevr  

gezamenlijk met de buurt een klacht in te dienen bij de gemeente bij dhr 

 Gruijters. Wijkplatform krijgt afschrift van brief. 

Indien nodig zullen er later andere acties volgen. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. verslag vergadering 15-06-2010  

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen 

- De balie van het informatieloket is opgeruimd. Is naar de tennisclub 

gegaan. Bij het demonteren is de balie in elkaar gestort en was niet 

meer te gebruiken. 

- 17 december is het jaarlijks etentje en afscheid van Tineke Lamers. 

Theo Swinkels zal voor het afscheidscadeau zorgen. 

- Jaques Lamers, die namens het wijkplatform, lid was van de 

regioraad Rooyse Wissel, heeft aangegeven er mee te willen 

stoppen. Willem Smeltink zal hem opvolgen namens het 

wijkplatform. 

 



Rabobank Venray: 1739.08.284 Inschrijving K.v.K. 12040219 

 

4. 

20 september is er een overleg geweest met wethouder Busser en Theo 

Swinkels, Henk Martens en Wim van de Heuvel naar aanleiding van de kermis 

2010. 

Theo Swinkels heeft hier een gespreksverslag van gemaakt dat iedereen 

ontvangen heeft. Gesprek is naar tevredenheid verlopen en a.s. donderdag is 

er een jaarlijkse evaluatie over de kermis waar de punten die besproken zijn 

nogmaals aan de orde komen. 

5. 

Bestuur vacatures: 

Aantal personen hebben zich bij bestuursleden gemeld. Concreet hebben 2 

personen toegezegd iets te willen doen in het bestuur en 2 personen willen op 

termijn iets gaan doen. 

Twan Christians zal Marianne Claessens benaderen om te bekijken of zij een 

aantal taken van het secretariaat kan overnemen en mee vorm wil geven aan 

het infobulletin. 

Wim van de Heuvel zal Math Verstraelen vragen om de volgende vergadering 

aanwezig te zijn zodat hij zelf kan aangeven waar zijn belangstelling ligt in 

het bestuurswerk. 

Piet van de Burgt geeft aan dat hij bereid is incidenteel iets voor het bestuur 

te willen doen. Zal bij een vraag aangeven of hij hier tijd voor heeft. 

6. 

Venray centraal: 

Er is een aanvraag voor sponsering van de sfeerverlichting voor de 

feestdagen in het centrum. Ze hebben de begroting rond op € 15.000,-- na. 

De vergadering is het er unaniem mee eens dat we dit uit de pot leefbaarheid 

zullen sponseren. Twan Christians zal contact met hen opnemen dat wij 

akkoord gaan zodat in de vergadering van donderdag23 september van Venray 

centraal de aanschaf bevestigd kan worden. 

7. 

Agendapunt begroting 2011 zal volgende vergadering behandeld worden. 

8. 

IBOR: Er zijn geen nieuwe dingen aan de orde geweest. 

Bij de 21 punten evaluatie is het overleg met de gemeente, venray centraal 

(incl horeca) wijkplatform en politie aan de orde geweest. Dit zal binnenkort 

opgepakt worden. Wim van de Heuvel en Henk Martens zullen hier namens het 

wijkplatform aan deelnemen. 

9. 

Rondvraag: 24 oktober zal het vernieuwde centrum van Venray officieel 

geopend worden. Venray centraal organiseert en wij zullen hier nog een 

uitnodiging voor ontvangen. 

Wim van de Heuvel geeft aan dat hij volgende vergadering en 24 oktober 

afwezig is vanwege vakantie. 
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In het verleden heeft Tineke Lamers altijd deelgenomen aan de 

vergaderingen van het gebiedpanel. Ook Theo Swinkels, de voorzitter, neemt 

hier aan deel. Wie gaat er mee naar dit overleg? 

In principe zal Twan Christians dit gaan doen. Volgend overleg is 30 

november. 

De taakverdeling zoals die nu op papier staat zal gehandhaafd blijven totdat 

er nieuwe bestuursleden zijn. 

Twan Christians zal ook naar het regionale wijkoverleg gaan. 

Op 12 oktober is de jaarvergadering van het regionale overleg. Deze 

vergadering is voor iedereen toegankelijk. Twan Christians en Theo Swinkels 

hebben zich beide hier voor afgemeld. 

 

 

Twan Christians 

  

 


