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Verslag wijkvergadering 17 januari 2012. 

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Henk Martens, Wim van den Heuvel, Frans Coumans, Michel Dankers,  

                     Henk Verstegen en Marjanne Claessens.  

Afwezig: Ralph Hoffschulz., Annie van Mil 

1. Opening door de voorzitter 

2. Het verslag van 15 november wordt door iedereen akkoord bevonden. De voorzitter merkt op dat de notulen 

wat uitgebreider kunnen zodat mensen die de vergadering niet hebben bijgewoond ook kunnen volgen wat 

er gebeurd is. 

3. Agenda wordt ook akkoord bevonden. 

4. Mededelingen: De lichtgang door het Centrum is zoals gepland verlopen. Dit gebeurde samen met Esther 

Thomassen en Martien Allards. De knelpunten worden meegenomen op de agenda van Venray Centraal.  

Naar aanleiding van een vraag over het onderhoud van de Jeu de Boulbaan aan de Deken Thielenstraat deelt 

Michel Dankers mee dat Jac Lamers dit verzorgd.  

Er is nog niet bekend wanneer de nieuwe borden in het Centrum komen ivm duidelijke aanwijzigingen van 

de fietsroutes. 

IBOR  geeft aan dat het Centrum erg onveilig is  dit ivm parkeren en voorrangregels vooral bij het 

bevoorradend verkeer , er zijn geen borden of die er staan zijn niet duidelijk. Henk Martens en Wim van den 

Heuvel gaan naar de vergadering van het Centrumoverleg samen met Frans Coumans, Willie Sassen en 

Martien Allards.  

5. Ingekomen stukken: Nieuwjaarswensen van diverse instanties. 

                                      Brief Gemeente Venray ivm jongerencentrum  

            Communicatielijn met de gemeente 

            Beleidsplan 2012-2016 van de Centrale van Ouderen  

            Mail C. Derikx, de bank in de schoolstraat veroorzaakt erg veel overlast in het weekend                                                                                     

            Er is al eerder protest geweest van de bewoners. Theo Swinkels gaat een  brief  

         Schrijven aan de Gemeente ( Chantal Derikx) Henk Verstegen wil deze brief ook graag  

         ontvangen.    

         We hebben een mail ontvangen van de Wijkraad Zuid-West dit ivm overleg  

         Evenementenbeleid,  volgende week een gezamenlijk overleg met een aantal    

bestuursleden 

         Vanavond is er in de Gemeente raad overleg over het jongerencentrum.  

         Evaluatie ijsbaan, Mevr. Arts heeft ons een rapport overhandigd dit geeft Wim van den  

         Heuvel door aan Theo Swinkels. Wij zijn erg blij met dit eigen iniatief. 

6. Aanstaande donderdagavond overleg met Wethouder Ike Busser en Lucien Peeters Henk Verstegen, Theo 

Swinkels, Twan Christians, Henk Martens, en Wim van den Heuvel. 



Dit gesprek gaat over de communicatie met de Gemeente Venray, die is onduidelijk en niet altijd met de 

juiste personen. De voorzitter kreeg een mail van de burgemeester naar aanleiding van ons Info blad.  

De voorzitter zal proberen een afspraak met hem te maken voor een kennismakingsgesprek. 

7. WE hebben een notitie van de gemeente ontvangen over DOP´s en WOP´s. 

In dit plan kunnen de wijken en de dorpen hun plannen kenbaar maken, verder moet men aangeven wat de 

eigen inbreng, het draagvlak en de haalbaarheid is.  

De Gemeente Raad gaat overleggen met het College om hier een potje voor te creëren 

Dit wordt 14/2 in de Raad behandeld en de definitieve beslissing vindt plaats in mei.  

Ons punt als Wijkplatform is veiligheid en handhaving van het 21 puntenplan.  

De voorzitter zal een reactie naar de gemeente sturen. 

    8 Er is geen aan vraag binnen gekomen tbv leefbaarheidspotje. 

In maart en april is er geen IBOR vergadering ivm afwezigheid van Willie Sassen. We willen graag een overleg 

wie Willie Sassen gaat vervangen als hij binnen nu en twee jaar weg gaat.  

De verlichting in het Centrum voldoet aan de norm, Henk Martens gaat Esther Thomassen een mail sturen of 

er iets gedaan kan worden aan enkele donkere plaatsen, oa. Henseniusplein.  

Er is geen melding over nieuwbouw. Michel Dankers doet volgende week een rondje. 

Zijn er al berichten over de plannen van het nieuw stadspark bij het Gemeente huis? 

In maart zou de totale afsluiting van het Centrum gerealiseerd zijn.  

Verder geen bericht van Stedelijke ontwikkeling.  

Fase II rondom het Gouden Leeuw terrein, er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Michel Dankers gaat 

navraag doen.  

Theo Swinkels wil graag weten of er al plannen zijn voor het terrein in de Gasstraat( fabriek de La Roy). 

9 Agenda volgende keer  

Communicatie en  Evenementenbeleid  

Volgende vergadering 14 februari. 

Rondvraag 

Frans Coumans vraagt of er mensen van ons mee willen op de volgende koopzondag, 25 maart, ivm veiligheid, 

zakkenrollers etc. graag aanmelden bij Frans.  

Frans Coumans heeft een notitie gemaakt ivm parkeren in de Grotestraat die op onze website zal worden gezet. 

Of er de volgende keer 50 meer boekjes voor Wim van de Heuvel kunnen worden afgegeven er zijn nl nog al wat 

nieuwe adressen bij gekomen. Het logo was nu niet goed afgedrukt, was wel goed gecommuniceerd met Rieky van 

de Putten van studio Accent 

Wim van den Heuvel vraagt aan Henk Verstegen of de tekeningen met de adressen bij de uitgifte van vergunningen 

ook worden door gegeven. Het komt nl niet bij alle betrokken personen. Henri Gruyters moet dit regelen bij de 

uitgifte van de vergunning. Henk verstegen zal navraag doen zodat wij weten waar de fout ligt. 

 

Fijne avond Marjanne Claessens  



 

 

                   

 

              

      

 

 


