
Verslag vergadering 16 november 2010  

 

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Henk Martens, Wim van de Heuvel, Annie van Mill, 

Marjanne Claessens, Michel Dankers.  

Afwezig: Frans Coumans, Henk Verstegen en Frans Hendriks.  

 

1. Theo heet iedereen welkom, bijzonder Michel Dankers  

2. Verslag vergadering 19-10  

Merseloseweg i.p.v. Merselosestraat  

Brief Mevr Arts is dubbel naar de Gemeente gegaan. 

Henk Martens en Wim van de Heuvel  hebben een gesprek met Mevr Sieben van de Politie  

ivm een nieuw project. Proberen dorp en wijk samen op te pakken zodat er meer subsidie 

komt voor dit project. Prioriteiten vaststellen. ( jeugd vuil poep )  

In het Centrum staat handhaving boven op de lijst.  

3. Mededelingen 

Michel Dankers stelt zich voor als nieuw bestuurslid. Er wordt bekeken welke taak hij op zich 

wil nemen. 

Twan en Marjanne gaan samen de notulen en het infoblad op zich nemen. 

Ralf Hoffschulz heeft zich via Match aangemeld als Webmaster. 

Hij komt 14 december naar onze vergadering. Theo Swinkels  Michel Dankers en Marjanne 

Claessens proberen voor 14 december nog een gesprek met hem te hebben ivm invulling 

taak opmaak boekje etc. 

4. Ingekomen en verzonden stukken 

Frans  Coumans koppelt vraag Annie van Mill terug ivm overlast Maria Grot bij Kloosterhof, 

er zijn straatcoaches ingeschakelt  deze gaan regelmatig langs en zijn in gesprek met de 

jeugd. Er wordt bij de Alfridahof beter gesnoeid zodat de situatie overzichtelijker wordt. 

Wim heeft een  gesprek gehad met Ria Cordang ( commissie feestverlichting Venray 

Centraal)  Teveel verlichting doet het  niet. 

De secretaris heeft een mail gekregen van Venray Centraal ivm borrel, aangeboden ter 

gelegenheid afsluiting projekt Feestverlichting Centrum. Zaterdag 20 november 17.00 uur 

Rooyerie. 

Alle bestuursleden zullen deze uitnodiging krijgen. 

WMO klankbord heeft een eigen webpagina. 

Enquete groenvoorziening en onderhoud is door de voorzitter ingevuld. 

           Centrum overleg wordt opnieuw ingericht. Hierbij wil men ook” Het    sportpark” en het 

Podium” indelen. Overleg   is 2 a 3 maal per jaar. Deelnemerszijn gemeente, politie,   horeca, 

synthese en het wijkplatform. 

Wij willen niet ingedeeld worden met het sportpark en het podium.  

5. Info avond Gommansplein,  weinig nieuws, plan nog niet definitief. 

6. Begroting goed gekeurd. We moeten wel op de kleintjes gaan letten. 

Er komt 3x een infoblad ipv 4x. Penningmeester gaat begroting indienen bij Gemeente. 



7. Verslag Kermis evaluatie. Wim van de Heuvel vroeg om inzicht kermis attracties  2011. 

Planning Essent nu al regelen. 

J Goossens vond de hesjes (toezicht) niet nodig. Wij willen dit wel handhaven. Een duidelijk 

aanspreekpunt. Wim van de Heuvel en Henk  Martens hebben een afspraak met Heleen 

Busser over het reilen en zeilen van de evenementen in het centrum. Graag eerder inzage.  

Kermis naar de Gouden Leeuw staat nog niet vast.  

8. IBOR  

Reinigen Centrum gaat veranderen. Studenten inhuren voor reinigen.  

Venray Centraal gaan  dit misschien zelf dit ter hand nemen. 

9. Vergaderrooster 2011  

Vergadering 21 december verplaats naar 14 december. De vergaderingen beginnen in de 

toekomst om 19.00 uur.  

10.Inhoud Info blad. 

 Eerste lijnszorg Centrum Venray   

 Kort jaarverslag en Toekomst 2011  

 Nieuwe bestuursleden   

 Sponsering verlichting ( met foto) 

11.Rondvraag. 

 Michel vraagt wat hij kan bijdragen. Dit gaan we samen bekijken misschien bouw en verkeer. 

 Marjanne kaart invalidenparkeerplaatsen aan.  

12.Dit was het voor deze keer, een fijne avond en tot 14 december op 19.00 uur. 

 

 

 

Marjanne Claessens 


