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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 20-11-2012 

 

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

Voesten,  Josette Teepen(gemeente Venray) ,Frans Coumans,Mart Gaal, Annie van Mill, 

Henk Verstegen, Bas Konings 

  Afwezig: Ralph Hoffschulz. 

  

1.Opening 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder Bas Konings die iets komt 

vertellen over de geluidsgerelateerde overlast. Op dit moment wordt de regeling aangepast en 

worden met belanghebbenden gesprekken gevoerd. In de APV zijn een aantal zaken geregeld 

maar deze moeten nu uitgewerkt worden. Voorstel is om de geluidsmeting op de gevel 

maximaal 80 DBA of 93 DBC te laten zijn. Mocht er in de omgeving geen gevel zijn dan 

wordt er op 50 meter gemeten. De afdeling handhaving moet nog zaken inbrengen en in maart 

moet dan de notitie klaar zijn. 

Op dit moment is het zo dat men bij overschrijding van de geluidsnorm eerst een 

waarschuwing krijgt en bij de 2 de overtreding moet de zaak een weekend gesloten worden. 

De wijkraad vraagt om de sancties die op overlast staan serieus te nemen en ook uit te voeren. 

Het beeld bestaat dat er nauwelijks ingegrepen wordt bij geluidsoverlast. 

 

2. Naar aanleiding van het verslag van 16 oktober: 

Agendapunt 2: Willem Smeltink zit i.p.v. ziet namens de Wijkraad …. Enz 

Agendapunt 6: Er staat € 200, 00 overhevelen; dit moet zijn  € 2000,00 

Naar aanleiding van agendapunt 10: Op de hoek Grotestraat/Passage is gepoogd een beeld te 

stelen. De dag hierna heeft de gemeente een telefoontje gehad met de vraag om de 

kunstwerken te beveiligen. Ook heeft een mevr gebeld met de gemeente om de sokkel in de 

Grotestraat te kunnen komen. ( Beide opmerkelijke zaken) 

Het samenscholingsverbod zal niet op 1 januari afgelopen zijn zoals in het verslag vermeld. 

Mogelijk wel op 2 januari. Hierover is nog overleg met de burgemeester. 

 

3. Mededelingen: 

Bewoners van het Gouden Leeuw plein hebben een brief ontvangen dat er 

brandweeroefeningen op het plein zouden worden uitgevoerd. Tot heden niets van gezien 

 

4.Ingekomen en verzonden stukken. 

Er is nog een mail van mevr Clevers binnen gekomen. Wil graag een gesprek over de Engelse 

tuin bij het gemeentehuis. Twan Christians zal afspraak maken. 

mailto:secretariaat@centrumvenray.nl
http://www.centrumvenray.nl/


 

Stichting Wijkraad Centrum Venray  

Secretariaat:       de heer Twan Christians Hofstraat 19    5801 BJ Venray     0478-584655  

secretariaat@centrumvenray.nl  
KvK 12040219         Rabobank Venray 17.39.08.284 

 www.centrumvenray.nl  

 

 

5. Lopende zaken: 

 De voorzitter heeft een gesprek met de wethouders Peeters en Busser gehad. Hier is 

het project Veilige Wijken aan de orde geweest. In Landweert moet dit nog 

geëvalueerd worden. In januari is er weer contact met de wethouders over verdere 

stappen..Omdat het centrum niet alleen inwoners heeft maar ook winkelend publiek en 

horeca bezoekers zullen er andere voorwaarden gesteld worden. 

 Vandaag was in het nieuws dat de wietpas afgeschaft wordt. Wat dit voor Venray 

betekent zal nog duidelijk moeten worden. De bijeenkomst met gemeente en bewoners 

krijgt nog een vervolg. 

 Op 6 december is er een voorbereidend gesprek over de kermis 2013. Hiervoor zijn 

alle partijen uitgenodigd. Namens de Wijkraad zullen Henk Martens en Mart Gaal 

deelnemen. 

 Het bijgestelde wijkontwikkelingsplan is door B&W goed gekeurd. Presentatie voor 

de bewoners van het centrum is op 26 november. Alle bewoners zullen hier een brief 

over ontvangen. 

 Er is een evaluatie geweest over het fietsplan in het centrum. Wijkraad heeft hier 

inbreng in gehad. Mart Gaal geeft aan dat hij al enkele keren heeft geprobeerd om 

voorlichting op het Raayland college te laten geven over het fietsplan in het centrum. 

Dit wordt maar niet opgepakt. Zou mogelijk door Veilig Verkeer Nederland gedaan 

kunnen worden. Of door de politie wanneer die bij de start van een nieuw schooljaar 

voorlichting geeft. 

 Mart Gaal wordt unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid van Wijkraad Centrum 

Venray. Voor Wim v.d. Heuvel is dit zijn laatste vergadering. Hij treed per 1 januari 

terug. Twan Christians zal e.e.a. bij de kamer van koophandel verder afwerken. 

 

6. Punten uit de aandachtsgebieden: 

IBOR:  

 Joost Albers, beheerder riolen van de gemeente, is verantwoordelijk voor de fonteinen 

op het Schouwburgplein. Bij aanvraag van een activiteit zal hij hier direct bij 

betrokken worden. Aantal keren is het behoorlijk mis gegaan. 

 De brievenbus voor de Albert Heijn wordt verplaats naar de hoek Leeuwstraat. Nu 

moeilijk bereikbaar omdat er altijd fietsen voor stonden. 

 De drie D tekening op het Schouwburgplein is nog steeds niet goed verwijderd. Moet 

nogmaals schoongemaakt worden. 

 Wonen Limburg krijgt een buurtwinkel in het gebouw van de Gouden Leeuw Toren. 

 Het meten op de Kempweg met een smily heeft tot nu toe niets opgeleverd. 

Onduidelijk wat er gemeten is. Frans Coumans zal hier navraag naar doen. 

 Op de hoek van de Marktstraat/Schoolstraat komt een nachtwinkel. Is een aanwinst en 

goed voor de leegstand van de winkels  in het kerngebied. In het pand van het 

voormalig tapijthuis aan de Julianasingel komt een wokrestaurant. 
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7. Agendapunten volgend overleg:  

 Participatie in het overleg Rooyse Wissel, Willem Smeltink hier voor uitnodigen. 

Voorzitter en secretaris zullen de agenda opstellen. 

 

Volgende vergadering is op dinsdag 15 januari 2013 om 19.00 uur. 

. 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

Twan Christians 
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