
Verslag vergadering 17 mei wijkplatform Venray centrum 

 

Aanwezig: Annie van Mil, Frans hendriks, Henk Verstegen, Ralph Hoffschulz, Wim van 

de Heuvel, Henk Martens, Theo Swinkels en Twan Christians. 

Afwezig:Marjanne Claessens, Michel Dankers en Frans Coumans 

 

Het verslag van 19 april zal aangepast worden en op de site te lezen zijn voor diegene die 

toegang hebben. 

 

Mededelingen: 

 Patrick van der Broeck is gedeputeerde geworden bij de Provinciale Staten. 

Neemt nog officieel afscheid van de gemeente Venray. We wachten op de 

uitnodiging. 

 Monique Janssen is de opvolger van Leon van Dijk bij Synthese. De voorzitter 

heeft met haar volgende week een kennismakingsgesprek 

. 

Ingekomen stukken: 

 Kasteeltuinen Arcen en ZOO Overloon geven allebei aan dat men kaarten voor € 

7,50 kan krijgen. Mocht hier belangstelling voor zijn dan te bestellen via 

secretariaat. 

 Uitnodiging voor de prijsuitreiking op 24 juni om 15.00 uur in de Witte Hoeve 

van de architectuurprijs. 

 3 mails van bewoners met vragen o.a. overlast fietsen in centrum 

 

Voortgang bijstelling evenementenbeleid: 

Er is al geconstateerd dat het niet besproken is in de vergadering van 12 mei j.l. Mogelijk 

komt het nu 30 juni aan de orde. Sjaak van Meijel heeft vorige vergadering toegezegd dat 

hij er alles aan zal doen om de route kort te houden en inspraak van burgers zo snel 

mogelijk zal laten plaatsvinden. 

De voorzitter stelt voor dat wij een lijst maken met wat wij verwachten wanneer er een 

evenement plaats vind in het centrum van Venray. Wij hebben dan ook bij de evaluatie 

van het evenementenbeleid concreet punten die we met de gemeente kunnen bespreken. 

Voorzitter zal dit samen met Henk Martens en Wim van de Heuvel opstellen. 

 

Aandachtsgebeiden: 

Henk Martens en Wim van de Heuvel geven aan dat ze even wat gas terug willen nemen. 

Hebben het idee dat de gemeente eerder tegen werkt als mee werkt als het om het 

centrum van Venray gaat. Ze zullen niet actief op zoek gaan naar “missstanden” in het 

centrum. 

Ook met Koninginnedag is er weer van alles fout gelopen. Organisatie was niet goed 

opgezet met als dieptepunt dat er een vrachtauto tussen de kinderen door moest om een 

container af te zetten. 

 

IBOR:Gemeente Venray is samen met Venray Centraal aan het bekijken op welke manier 

men het beste het vuil uit het centrum verwijderd krijgt. 

 



Het ophalen van papier op donderdag in het centrum geeft overlast en ook het afvalwater 

van de ijsmachine van Jamin zal aangepakt worden. 

Er is een brief binnen gekomen over de verlichting van Deken Thielenstraat/ 

Merseloseweg. Gemeente verontschuldigd zich dat alles zo lang duurt en geeft uitleg 

over het waarom. 

De vergaderingen van IBOR verlopen prima. 

 

Website: Theo Swinkels en Ralph Hoffschulz zullen zorgen dat de lay out aangepast 

wordt wanneer de nieuwe naam op 1 juni in gaat. 

Dom Melskens wil volgend jaar als sponsor optreden op de website. 

Ralph Hoffschulz heeft foto’s proberen te maken van de betaalautomaat in de 

parkeerkelder voor op de website (nog meer foto’s in het centrum) Werd door de 

parkeerwacht aangesproken op een onaangename manier. Heeft aangegeven dit niet te 

accepteren. Uiteindelijk een klachtenformulier ingevuld en wacht nu op reactie.  

 

Rondvraag: 

Annie van Mil is naar de opening van de Maria grot geweest. Hierna hebben vandalen 

weer geprobeerd over het hek te klimmen. Er is nu nog prikkeldraad opgezet. 

 

Op 24 mei is er een informatieavond voor de bewoners  die in de buurt van 1 van de 3 

opties voor het nieuw te bouwen jongerencentrum wonen. De Gouden Leeuw is een van 

de opties. Voorzitter zal proberen hier naar toe te gaan. 

 

Afmelding voor de vergadering van 21 juni: Henk Verstegen en Wim van de Heuvel. 

 

Wim van de Heuvel heeft 30 nieuws &info meer nodig vanwege uitbreiding inwoners. 

Henk Martens heeft 10 bladen minder nodig. 

 

Volgende vergadering zal Wendy Drent van de afd veiligheid van de gemeente Venray 

worden uitgenodigd. 

 

 

Twan Christians 

 

 


