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Verslag wijkvergadering 14 februari 2012. 

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

Dankers Annie van Mil.  Afwezig: Ralph Hoffschulz., Henk Verstegen 

1. Opening door de voorzitter 

Hij geeft aan dat Marjanne Claessens per direct stopt met haar bestuurswerkzaamheden. Ze vindt te 

weinig voldoening in het werk wat er tot nu toe is gebeurd. 

2. Naar aanleiding van het verslag van 17  januari: 

Punt 4: Er komt nog een gesprek over de lichtgang door het centrum op verzoek van Venray 

Centraal. Dit gesprek zal op 5 of 19 maart gehouden worden bij de gemeente. Wim van de Heuvel of 

Henk Martens gaan met de voorzitter mee.  

Punt 5: Het antwoord van de gemeente dat de bank rondom de boom niet tijdelijk weg mag is niet 

het juiste. Eerder is al afgesproken dat die mogelijkheid wel zeker bestaat. Voorlopig blijft de bank 

staan .Er wordt extra gesurveilleerd en worden straatcoaches ingezet. 

3. Mededelingen: 

Er heeft een gesprek plaats gevonden met een afvaardiging van het bestuur van de Wijkraad Zuid 

West en 3 mensen van ons bestuur. Het evenementenbeleid was het onderwerp. Er zijn veel 

opmerkingen die al eerder gemaakt werden in het evenementenbeleid verwerkt. De 

geluidsgerelateerde evenementen zouden aanvankelijk pas op een later tijdstip in dit jaar besproken 

worden. Op verzoek zal dit nu eerder zijn en zal voor de zomervakantie nog in de gemeente raad 

besproken worden. 

Subsidieaanvraag moet voor 1 april ingediend zijn bij gemeente. Jaarrekening zal dan ook 

gecontroleerd moeten zijn. 

Mail over de carnaval wat betreft jeugd tent die nu 1 uur later gesloten zal worden dan vorige jaren. 

Nu het Podium gesloten is verwacht men meer lawaai/ drukte wanneer iedereen tegelijk om 1.00 uur 

de tent zal verlaten. 

4. Ingekomen en verzonden stukken: 

- uitnodiging PP2 over een bijeenkomst WMO 

- Uitnodiging C.O.H. over een symposium 

- Mail gehandicapten Platform over deelname aan onze vergaderingen (reactie) 

- Match nieuws 

- Mail dhr Rongen over de taxi standplaatsen (reactie 

- Mail Elke Raedts gemeente Venray;onderzoek wonen welzijn en zorg 

- Brief gemeente over het afvalsymposium 

- Brief gemeente agenda raadsvergadering 

5. Punten uit de aandachtsgebieden: 



Centrumoverleg: Na het eerste kwartaal 2012 zal het centrum definitief afgesloten zijn met de 

beweegbare paaltjes.  

In oktober/november zal er een evaluatie komen van het fietsplan/gedrag en de fietsenstallingen in 

het centrum. Wij vragen ons af hoe deze evaluatie wordt opgezet en of we hier ook bij betrokken 

worden. Voorzitter zal hierover contact opnemen. 

Paul Franssen was er op tegen dat wij als Wijkraad ook bij het Horeca overleg aanwezig zouden zijn. 

Punten kunnen in het centrum overleg besproken worden. 

Er zijn veel klachten over de hangjongeren  rondom het Henseniusplein. Er worden nu al extra 

straatcoaches ingezet. Frans Coumans zal met Wim van de Heuvel bekijken of er een bijeenkomst 

voor de bewoners gepland kan worden. 

Venray Centraal heeft voorgesteld om bij bijzondere dagen/bijeenkomsten vlaggen op te hangen in 

het winkelgebied. 

IBOR: bijeenkomst geweest met onze twee afgevaardigden met de heren Allaerts, Sassen, 

Halbersma, Schepers en Bardoel. Vooral gesproken over de onveilige fietssituatie op de 

merseloseweg/ Deken Thielenstraat waar een rood wegdek is ( fietspad) maar waar ook auto’s en 

vrachtwagens komen. 

Parkeren aan de Kempweg geeft steeds meer problemen. ( zijn geen parkeerhavens, dus niet 

toegestaan) Handhaving en de Politie hebben hier binnenkort een overleg over. 

Stedelijke ontwikkeling: Geen echt nieuws te melden. Er wordt nog niet begonnen aan de 2
de

 fase 

van de Gouden Leeuw voordat de huidige woningen van de eerste fase verkocht zijn. 

Er is sprake van dat de Albert Heijn hier wil gaan bouwen. 

 

Volgende vergadering: 

Jaarrekening. Kas commissie zal voor de vergadering controle houden 

Wonen Welzijn en Zorg ( Annie van Mil zal hier iets voor voorbereiden) 

De vergadering is 20 maart om 19.00 uur 

 

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag. 

 

    

   Twan Christians 

       

 


