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Verslag vergadering 19 oktober 2010  

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Frans Hendriks, Annie van Mill, Marjanne 

Claessens, Frans Coumans, Henk Martens 

Afwezig : (m.k.g.) Wim van den Heuvel en Henk Verstegen 

 

1.  n.a.v. het verslag van 21 september 2010  

Mevr Arts heeft ook een gesprek gehad met Frans Coumans. Zij heeft een 

telefoonnummer gekregen dat ze kan bellen bij geluidsoverlast. Wij zullen mee bewaken 

wanneer er een antwoord van de gemeente komt op haar brief. 

 

2. Mededelingen: 

Er komt in Venray ook een project Veilige Wijken, naar voorbeeld van een project in 

Engeland. Hier is een delegatie van de gemeente Venray gaan kijken. Ook Frans Coumans 

is mee geweest en geeft aan dat dit mogelijk een project is voor het centrum van Venray. 

Het doel van dit project is dat bewoners zelf een prioriteitenlijst maken en hierbij 

ondersteuning krijgen om dit project ook uit te voeren. Bij dit project zijn dan de 

gemeente, Synthese en de politie betrokken. Frans Coumans vraagt de voorzitter om 

alvast bij de wethouder te lobbyen om dit project in het centrum te krijgen. Hij zal diegene 

die binnen het politiekorps dit project gaat dragen, contact laten opnemen met de 

voorzitter. 

 

3. Ingekomen en verzonden stukken: 

- Kopie van de brief die mevr Arts naar de gemeente heeft gestuurd. 

- Verslag van de evaluatie van de kermis 2010. (zal nog naar diverse bestuursleden 

worden verzonden) 

- Vraag van Michel Dankers om een gesprek als mogelijke kandidaat bestuurslid. 

- Bedankbrief van Venray Centraal voor de geldelijke bijdrage aan de feestverlichting. 

 

4. Begroting 2011: 

Op dit moment is het nog niet duidelijk op welk bedrag we voor 2011 kunnen rekenen. 

Twan Christians zal dit via Henk Verstegen navragen bij de gemeente. Volgende 

vergadering kan het dan terugkomen. Het is wel duidelijk dat wij flink gekort zullen 

worden. 
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5. Eerstelijnszorg in het centrum van Venray: 

Naar aanleiding van onze bijeenkomst in april van dit jaar hebben de bewoners 

aangegeven dat het een knelpunt is dat er geen huisartsen meer in het centrum zitten zodra 

de huisartsen in de Prins Hendrik straat verhuisd zijn naar de Maasheseweg. 

Voor het wijkplatform is het moeilijk in te schatten hoe de lijnen binnen de eerste 

lijnszorg lopen. Wat zijn de bemoeinissen van de Zorgverzekeraar? Wat willen huisartsen 

zelf? Onbetaald parkeren is in het centrum een probleem. Veel cliënten geven zelf aan dat 

dit een probleem voor hun is. Artsen voelen zich genoodzaakt om naar andere oplossingen 

te zoeken. Dus al met al nogal ingewikkeld. 

Wij besluiten uiteindelijk dat de voorzitter dit probleem in het gebiedspanel zal inbrengen 

zodat het niet alleen het probleem van het wijkplatform is. De gemeente zal dan mee 

moeten kijken hoe hier voor de inwoners van het centrum een oplossing kan komen. In het 

centrum wonen al senioren en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden en daarbij 

worden mensen steeds ouder. 

Zou dit item in het gebiedspanel niet genoeg steun krijgen om behandeld te worden dan 

zullen wij het weer in het wijkplatform terugpakken. 

 

6. Bestuursvacatures: 

Marjanne Claessens wordt benoemd als nieuw bestuurslid en zal met Twan Christians een 

afspraak maken om te bekijken welke taken ze van het secretariaat kan overnemen. 

 

7. IBOR: 

Er is weinig nieuws besproken in de werkgroep IBOR. 

Er speelt nog steeds een probleem met de afvalcontainers van de stadswoningen achter de 

Kempweg (project Gouden Leeuw) 

 

8. Agenda vergadering 16 november: 

- Begroting 2011 

- Bestuursvacatures 

- Data vergaderingen 2011 

Voorzitter en secretaris zullen de agenda verder samenstellen voor 16 november. 

 

9. Rondvraag: 

Annie van Mil geeft aan dat de verkeerssituatie bij de splitsing Alfidahof – St Josefweg 

gevaarlijk is. Vraagt zich af of hier geen spiegel geplaatst kan worden? Frans Coumans zal 

dit inbrengen bij het politieoverleg. 

Ook heeft Annie van Mil klachten gehoord over hangjongeren bij de Maria grot. Mensen 

durven hier niet meer langs te lopen. Frans Coumans zal de straatcoaches hiervan op de 

hoogte brengen. 

Theo Swinkels geeft aan 21 december met vakantie te zijn. De vergadering wordt 

verplaats naar 14 december 

Twan Christians vraagt wanneer het infoblad weer moet verschijnen? We zullen proberen 

dit rond de feestdagen te doen. 

Marjanne Claessens vraagt zich af wat er met de bewaakte fietsenstalling gaat gebeuren. 

Ze hoort hier verschillende verhalen over. Het is de bedoeling dat het Postkantoor 

afgebroken wordt en dat hier nieuwbouw komt. Voorlopig zal de bewaakte fietsenstalling 
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hier blijven totdat er bouwactiviteiten komen. Er is afgesproken dat er geen “open plek” 

komt, dus afbraak en geen nieuwbouw. 

Frans Coumans is laatst bij De Reden ( Mensana) binnen gelopen. Is interessant om dat 

ook eens vanuit het wijkplatform te doen. Annie van Mil en Marjanne Claessens zullen dit 

een keer doen. 

Henk Martens geeft aan dat het probleem van rolstoelen doorgang bij de Artiest nog 

steeds bestaat. Wijkplatform zal met het gehandicapte platform hierover contact opnemen 

om te bekijken of we hier samen iets aan kunnen doen. 

De “Wachter” die bij de Merseloseweg geplaatst is heeft op de betonblok geen benamen 

van “straat” Dit kan verwarring oproepen, zeker bij mensen die hier niet bekend zijn. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Twan Christians 
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