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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 19-06-2012 

 

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

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

  

1.Opening 

   De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom bij de laatste vergadering voor de vakantie. 

    Thea Voesten geeft aan dat ze graag als bestuurslid wil toetreden tot de Wijkraad. Er zal      

voor gezorgd worden dat ze ingeschreven wordt bij de kamer van Koophandel. Marjanne 

Claessens en Michel Dankers zullen uitgeschreven worden. 

 

2. Verslag van 17 april 

Hierin wordt gesproken van Wijkplatform dit moet Wijkraad zijn. Verder geen opmerkingen. 

 

3. Mededelingen: 

Henk Martens geeft aan dat de bewoners van Keizershof allemaal een brief hebben gekregen 

van de gemeente dat er op het Gouden Leeuwplein een historische kermis wordt neergezet 

tijdens de kermis in Venray. 

Frans Coumans geeft aan dat er voor bewoners van het centrum op 5 juli een bijeenkomst is in 

Asteria over het “ Woninginbraak project”. Wij hebben hier als Wijkraad geen uitnodiging 

voor gehad. Frans Coumans zal de voorzitter informatie geven zodat deze op de website gezet 

kan worden. 

 

4. Bestuurssamenstelling: 

Nu Thea Voesten tot het bestuur toetreed zijn er nog 2 vacatures open. Mensen die eerder 

belangstelling hebben getoond willen nu nog wachten. Wij zullen zelf informeren bij mensen 

in de wijk of ze belangstelling hebben. In juni/juli zal ons nieuwsblad weer verschijnen. 

Hierin ook de profielschets van de nieuwe bestuurder  opnemen. 

 

5.Ingekomen en verzonden stukken. 

Match Nieuws ter kennisname 

Telefoon van mevr Chatal Derikx. Frans Coumans geeft aan dat er al afspraken lopen met 

gemeente, politie en horeca. Wij zullen haar mailen hier vooral aan deel te nemen. Gesprek 

wordt nu na 17.00 uur gepland 

Brief van de bewoners van de Kempweg. Klachten blijven bestaan. Eerder is er enkele weken 

goed bekeurd i.v. m fout parkeren. Nu weer oude patroon en hard rijden. 
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Theo Swinkels zal een brief naar Bert Schepers sturen met het verzoek hier de BOA’s vooral 

het controlerend werk te laten doen. Ook zal er een snelheidsmeter geplaatst worden om ook 

zeker te weten dat er veel te hard gereden wordt. 

Willem Smelting zit namen de Wijkraad in een overleg met de Rooyse Wissel. Wij zullen 

hem uitnodigen voor een van de volgende vergaderingen om ons bij te praten. 

 

6. WMO en Wijkraad: 

Dit agendapunt zullen we doorschuiven naar een volgende vergadering. 

 

7 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. Verlenging is mogelijk. 

Er is een tussen evaluatie geweest en de aanwezigen waren redelijk tevreden over hoe e.e.a. 

loopt. Knelpunt is nog de Kortestraat. Politie zet nog steeds alle beschikbare mankracht in. In 

juli is er nog een evaluatie en dan zal ook beslist worden of er een verlening komt. 

 

8. Invoering Wietpas. 

Sinds de invoering van de wietpas is de overlast naar de straat en naar de wijken gegaan. Er is 

een bijeenkomst met de bewoners geweest die rondom de koffieshops wonen met de 

gemeente. Bewoners waren best tevreden met de huidige situatie. Burgemeester heeft beloofd 

dat hij zal zorgen dat iedereen het telefoonnummer krijgt waarop men klachten kan melden. 

Ook op provinciaal- en landelijk niveau worden hier afspraken over gemaakt 

 

9.Aandachtsgebieden: 

Leefbaarheid:  Er is nog geen subsidie van de gemeente binnen. 

Centrum overleg:Er komen drie grote lantaarnpalen op het Henseniusplein. Deze zullen na 

de bouwvak vakantie geplaatst worden. Volgende week is er weer centrum overleg 

Combineren van aandachtsvelden nieuwbouw en stedelijke ontwikkeling. 

Deze 2 aandachtsvelden raken elkaar sterk. Thea Voesten zal de aandachtsfunctionaris 

worden. 

IBOR: Er is een onderzoek geweest naar het wildplakken op kasten en plekken waar dit niet 

mag. Er bestaat een mogelijk om deze plekken te bewerken zodat er bij regenval alles vanzelf 

afvalt. Mogelijk kunnen we hier als wijkraad ook bijdragen uit het leefbaarheidsfonds. 

 

10. Agendapunten volgend overleg: 

Voorzitter en secretaris zullen de agenda opstellen. 

 

11. Rondvraag: 

.Frans Coumans vraagt of de melders van een klacht ook nog nadrukkelijk willen melden dat 

dit aan de wijkagent doorgegeven moet worden. Dit is wel volgens protocol maar wordt ook 

nog wel eens vergeten. 

We spreken af om met het bestuur van de wijkraad in augustus op een doordeweeksedag naar 

de Floriade te gaan. Thea Voesten gaat dit regelen. 

Frans Coumans levert nog een artikel aan voor in het Nieuws en Infoblad van de wijkraad. 

Wanneer iemand nog iets in het blaadje wil hebben dan graag zo snel mogelijk inleveren. 

 

12. De voorzitter sluit de vergadering. 
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