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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 20-03-2012 

 

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

Coumans,  Annie van Mil, Thea Voesten.  Afwezig: Ralph Hoffschulz., Henk Verstegen en 

Michel Dankers 

  

 

1.Opening 

De voorzitter heet mw Thea Voesten welkom. Zij wil ons bestuur komen versterken. Zij heeft 

een informatief gesprek gehad met Henk Martens en daarna nog met Theo Swinkels en Twan 

Christians. 

Thea zal twee vergaderingen bijwonen en daarna in mei 2012 beslissen of ze zal toetreden tot 

het bestuur. Haar interessegebieden zijn Gezondheidszorg, Welzijn & WMO en mogelijk ook 

Nieuwbouw&Stedelijke ontwikkeling. 

 

2. Verslag van 14 februari: 

Het gesprek over de lichtgang in het centrum is alleen door Wim van de Heuvel bijgewoond. 

Het parkeren op de kempweg komt in het verkeersoverleg met politie terug. 

 

3. Mededelingen: 

Overleg voorzitter en burgemeester. 

Op 2 maart 2012 heeft de voorzitter een nader kennismakingsgesprek gehad met de 

burgemeester. Vanuit de ambtelijke kring was de heer Spelbos aanwezig. Het was een 

plezierig gesprek waarbij de burgemeester betrokkenheid heeft getoond. 

 

Samenscholingsverbod. 

Het samenscholingsverbod in het kernwinkelgebied is vanaf 16 maart 2012 van kracht. Het 

duurt zo lang als het nodig is tot max. 16-09-2012. 

De voorzitter is bij de vertrouwelijke voorbesprekingen vanaf 28-02-2012 betrokken geweest 

en daarbij dit besluit ook gesteund. 

 De tekst die door de gemeente uitgegeven is staat ook op de website van de Wijkraad. 

 

In juni/juli zal ons nieuwsblad weer verschijnen. Hierin ook de profielschets van de nieuwe 

bestuurder in opnemen. 

 

Twan Christians is met vakantie van 11 t/m 26 april 

Thea Voesten is met vakantie van 16 t/m 19 april 
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4.Ingekomen en verzonden stukken. 

Cursus aanbod van Synthese. Hierin staat geen aanbod waarmee we als wijraad ons voordeel 

kunnen doen. 

Concept Wijk Ontwikkelings Plan   bijstellingsnota 2012-2017 (WOP) 

Theo Swinkels heeft het concept aan iedereen toegestuurd. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen vooraf toegezonden. De vergadering kan zich vinden in de concept tekst. Het 

gebiedspanel gaat hier nu mee verder. 

 

5.Profiel nieuwe bestuurdersleden 

Theo heeft een concept profielschets per mail rondgestuurd. Er is alleen van Twan Christians 

een aanvulling gekomen. Er zijn verder geen aanvullingen. De profielschets wordt vastgesteld 

en aan dit verslag toegevoegd.  

Nu Thea al beschikbaar is rest er nog één vacature. We zoeken nog iemand die met name iets 

kan doen op het gebied van de publiciteit/info-blad, website en secretariaat. 

 

6.Jaarrekening 2011 

De kascontrole commissie bestaande uit Henk Martens en Wim van de Heuvel zijn van 

oordeel, dat alle financiële handelingen secuur en correct verwerkt zijn. 

De kascontrole commissie adviseertin deze dan ook het bestuur om aan de penningmeester 

decharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 

2011. 

 

7.Aandachtsgebieden: 

Veiligheid en handhaving  

Evaluatie ijsbaan: Deze is 05-04-2012 om 14.00 uur  

Henk Martens en Wim van de Heuvel gaan hier naar toe. Theo Swinkels zal de aanmelding 

verzorgen.  

Verkeer. 

De mail van Theo over de evaluatie van het fietsen in het centrum (mail 15-02-2012) is 

beantwoord door wethouder Busser. Hij neemt ons aanbod om mee te denken over de 

evaluatie mee. We wachten verder af. 

 

Combineren van aandachtsvelden nieuwbouw en stedelijke ontwikkeling. 

Deze 2 aandachtsvelden raken elkaar sterk. Michel is van beide de aandachtsvelder. Theo stelt 

voor dat wij deze 2 aandachtsvelden samenvoegen. Het bestuur is akkoord. 

 

Nieuwbouwplannen Vincentiushuis. 

Omwonenden vragen zich af hoe de plannen vorderen. Ook op het gemeentehuis krijgen we 

geen duidelijkheid De voorzitter heeft nu een brief verzonden aan de Raad van Betuur van de 

Zorggroep Noord-Limburg 

 

Omgeving/tuin Gemeentehuis.  

De plannen voor de tuin etc rondom het verbouwde gemeentehuis zijn toegelicht in een 

informatiebijeenkomst. 
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IBOR: Het verlichtsplan in het centrum is apart besproken. De knelpunten zijn 

geïnventariseerd en er is een tijdlijn uitgezet. Over de verlichting op de Merseloseweg is een 

mail naar Henk Verstegen gestuurd. 

De containers op het Gouden Leeuw terrein gaven veel overlast omdat er veel naast de 

containers werd geplaatst. Nu worden ze om de dag geleegd en dit heeft succes. De 

duivenpoep geeft nog wel overlast. Wordt naar een oplossing gezocht. 

 

8. Agendapunten volgend overleg: 

Het samenscholingsverbod zal volgende keer besproken worden. 

 

9. Rondvraag: 

Frans Coumans geeft aan dat de politie regelmatig het Bike Team inzet. Dit betekent dat ze 

ook door de Grotestraat en de Schoolstaat fietsen. Roept veel commentaar op. 

Taxi is s’nachts moeilijk te krijgen. Nu er een standplaats komt hebben de reguliere bedrijven 

aangegeven wel te willen rijden wanneer de illegale taxi’s geweerd worden.. 

De korting op Floriade kaarten is alleen bij het bestellen van twee kaarten die in een bepaalde 

tijd gebruikt moeten worden. 

 

10. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Twan Christians 
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