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Verslag van de bestuursvergadering 20 september 2011  

 

Aanwezig:Frans Hendriks, Henk Verstegen, Michel Dankers, Ralph Hoffschulz, Wim van de 

Heuvel, Henk Martens, Theo Swinkels, Twan Christians, Rein Blaauw. 

Afwezig: Annie van Mil, Marjanne Claessens, Frans Coumans. 

 

Rein Blaauw is uitgenodigd om ons namens de gemeente bij te praten over de bouw van een 

jongerencentrum. 

Uit de aanvankelijk 21 plekken zijn er drie locaties gekozen die door een werkgroep 

onderzocht zijn. In de werkgroep hebben verschillende disciplines gezeten. Deze werkgroep 

heeft een keuze gemaakt en legt deze voor aan het college op 27 september. 

Op 6 oktober zullen de bewoners van de locatie die door het college gekozen wordt bijgepraat 

worden in de Witte Hoeve. Hierna wordt het 13 oktober besproken in de commissie 

maatschappelijke diensten en 1 november in de gemeente raad. 

Drie locaties zijn: 

 Scoutinggebouw aan de Oostsingel. Dit is een dure optie omdat gebouw van scouting 

elders nieuw gebouwd moet worden en verbouwing erg duur is. Financieel niet 

haalbaar en vanwege ligging weinig sociale controle. 

 Terrein Gouden Leeuw. Ondernemer heeft zich gemeld om in bestaand pand iets voor 

jongeren te gaan organiseren. Goed idee volgens gemeente. Tijdens gesprek met 

minister Opstelten kwam aan de orde dat er binnen een straal van 300 meter van 

koffieshops geen activiteiten voor jongeren georganiseerd mogen worden. Er worden 

mogelijk uitzonderingen gemaakt, maar gemeente wil dit risico niet lopen. 

 Sportpark de Wieen is de derde locatie. De wijkraad West-Zuid is hier niet perse op 

tegen, bewoners in de buurt protesteren wel. Wanneer het gebouw iets verder op het 

terrein gebouwd zou gaan worden (in de buurt van Handboogvereniging) zou dit een  

 geschikte locatie kunnen zijn. Dit laatste zal aan het College voorgelegd worden. 

 

Verslag van 21 juni: n.a.v. punt 1: Sjaak van Meyel en Henri Gruyters zullen voor de 

vergadering van 18 oktober worden uitgenodigd i.v.m. het evenementenbeleid. Aan de 

aanpassingen wordt op dit moment gewerkt. 

 

Rooster van aftreden: 

Er zal een rooster van aftreden worden gemaakt waarop staat wanneer bestuursleden 

aangetreden zijn en in iedergeval 2 keer 4 jaar verkiesbaar zijn. 

mailto:secretariaat@centrumvenray.nl
http://www.centrumvenray.nl/


 

Stichting Wijkraad Centrum Venray  

Secretariaat:       de heer Twan Christians Hofstraat 19    5801 BJ Venray     0478-584655  

secretariaat@centrumvenray.nl  
KvK 12040219         Rabobank Venray 17.39.08.284 

 www.centrumvenray.nl  

 

Met de aanvangdatums zal iets veranderd worden omdat bij gelegenheid anders drie 

bestuursleden tegelijk af kunnen treden. Dit is niet goed voor de continuïteit. 

Frans Hendriks, Frans Coumans en Henk Verstegen zijn geen bestuursleden. 

 

IBOR: 

Er is een folder gestuurd vanuit activiteitencentrum De Reden: Er is een aanbod om door de 

deelnemers bij buurtgenoten klusjes te laten doen. Wij zullen hier op onze website en in het 

infobulletin aandacht aan besteden. 

Kermis 2012 zal bijzonder zijn met op het Gouden Leeuw plein een nostalgische kermis. Dit 

zal als extra gepresenteerd worden. 

De evaluatie van de kermis 2011 is nog niet geweest. Onduidelijkheid over de datum. Henk 

Verstegen zal iets laten weten. Wij zijn als wijkraad ook niet uitgenodigd voor de evaluatie op 

de woensdagochtend die jaarlijks plaats vind. 

De borden met de bewegwijzering in het centrum zijn niet duidelijk. Hierdoor rijden 

vrachtwagens nogal eens verkeerd. Met Frans Coumans zal bekeken worden waar dit 

besproken moet worden. 

Afdeling Veiligheid en Handhaving heeft meer beloofd dan ze kunnen waarmaken. Vooraf 

controleren kan alleen bij grote evenementen, maar niet bij allen. Zal bij evaluatie van het 

evenementenbeleid terug komen. 

Lantaarns aan de Merseloseweg worden vervangen. 

 

Onderlinge Taakverdeling: 

De voorzitter wil graag van iedereen weten of de afspraken over de taakverdeling nog geldig 

zijn. Nieuwbouw zal bij Michel Dankers komen omdat dit logisch is want hij heeft ook 

stedelijke ontwikkeling onder zijn beheer. 

 

Vaat 69 heeft een bijdrage gevraagd om historische  straatnaamborden op te hangen bij de 

huidige straatnaamborden. Na overleg is afgesproken hier €  750,00 aan te doneren. 

 

Centrum overleg: 

Er is veel onduidelijkheid over het fietsen in het centrum. Waar mag wel/niet gefietst worden? 

Er moet ook meer aandacht komen voor de scootmobiels. 

Scooters mogen helemaal niet in het centrum komen. 

Er zullen weer meer borden geplaatst worden om duidelijkheid te geven, terwijl de opzet was 

zo weinig mogelijk borden om verwarring te voorkomen. 

 

Agendapunten volgende vergadering: evenementenbeleid 

 

De vergaderingen van december 2011 en 2012 zullen naar de tweede dinsdag verzet worden. 

 

Voorzitter sluit de vergadering 

 

 

Voor het verslag; Twan Christians 
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