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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

 

Verslag wijkvergadering 15 november 2011.  

 

 

Aanwezig: Theo Swinkels, Henk Martens, Frans Coumans, Michel Dankers, Annie van Mil,  

 

 Marjanne Claessens, Henk Verstegen, Twan Christians 

 

Afwezig: Ralph Hoffschulz.  

 

 

1. Opening door de voorzitter. We staan gezamenlijk even stil bij het overlijden van Frans  

Hendriks.  

2. De agenda wordt door iedereen accoord bevonden.  

3. Verslag 18 oktober zijn geen opmerkingen over.  

4. Mededelingen.  

Theo Swinkels en Esther Thomassen hebben samen een gesprek, ze willen , in verband met  

de veiligheid, een licht rondgang door het centrum maken. Dit gebeurt op een  

woensdagavond. Je hoort de datum nog en wie mee wil gaan kan zich aansluiten 

 

Twan Christians was bij de jaarvergadering van de wijkraden. Het veiligheidshuis in Venlo 

was onderwerp van gesprek. Men richt zich op drie doelgroepen: huiselijk geweld. 

veelplegers en terugkeer van gedetineerden. Met als doelstelling alle meldingen verzamelen 

en doorgeven aan de betreffende instanties. Doel hiervan is dat er direct gehandeld kan 

worden.  

Moniek Janssen is werkzaam bij de gemeente Venray het aanspreekpunt van het 

veiligheidshuis, voor de instellingen in Venray  

 

Frans Coumans gaat een stukje schrijven voor het infoblad van de wijk.  

Het gaat over het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

 

Tevens komt er weer een oproep aan de bewoners ivm leefbaarheidspotje.  

 

Bij Synthese zijn per 1 november een aantal mensen ontslagen vanwege financiële 

tekortkomingen en slechte vooruitzichten 2012. Het is nog onduidelijk wie de gaten gaan 

vullen bij de lopende projecten.  
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Er is geen ingekomen post.  

 

5. Begroting: Michel Dankers gaat naar de Reden ivm het opknappen van de Jeu de Boulle 

baan aan de Deken Thielenstraat.  

 

6. De vergaderdatum van 21 februari wordt ivm karnaval 14 februari.  

   De vergadering in december komt te vervallen. Ook voor 2012 zal bekeken worden of de     

 decembervergadering door zal gaan. 

 

7. Het centrum overleg is 24 november. 

 

Het concept nieuw evenementenbeleid komt eraan. Kan dan in onze vergadering besproken 

worden. 

 

IBOR heeft pas volgende week vergadering.  

 

Er is te weinig licht op het Henseniusplein, maar er zijn geen wettelijke regeling ivm de  

veiligheid.  

 

Geen meldingen nieuwbouw.  

 

Er komen nieuwe borden voor het fietsbeleid in het Centrum.  

 

De discussie over het fietsbeleid wordt aangekaart bij IBOR.  

 

Tevens willen we Ike Busser hierover aanspreken.  

 

 

Agendagpunten voor de volgende vergadering komen van Theo Swinkels en Twan Christians.  

 

  

 

Wens ik jullie allemaal Fijne Feestdagen en tot het volgende jaar  

 

  

 

Marjanne Claessens 
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