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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 15-01-2013 

 

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Henk Martens ,Frans Coumans,Mart Gaal,  

Henk Verstegen, Willem Smeltink 

  Afwezig: Ralph Hoffschulz, Annie van Mil, Thea Voesten en Josette Teepen 

  

1.Opening 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom.  

 

2. n.a.v. het verslag van 20-11-12: 

Punt 5:De voorzitter heeft nog niet gehoord van de wethouders Peeters en Busser. 

6december is het kermisoverleg niet doorgegaan. Dit is nu 17 januari a.s. 

 

3. Mededelingen: 

Henk Verstegen geeft aan dat Josette Teepen vanavond een andere vergadering had. Dit is de 

reden van afwezigheid. 

 

4.Ingekomen en verzonden stukken. 

Er wordt verzocht door de aanwezigen om de post waarin datums vermeld zijn van 

overleggen of vergaderingen, die tijdig door te sturen naar de bestuursleden. 

Ook stelt men het op prijs om een schriftelijk overzicht te ontvangen. 

 

5: Nieuws & Info. 

Het blad zal morgen 16 januari, klaar zijn. Er zijn geen opmerkingen meer over de 

bezorgroutes. Twan Christians zal zorgen dat de blaadjes bij iedereen komen. Nog wel even 

kijken of de hoeveelheid voldoende is, nu de routes zijn veranderd 

 

6: De Rooyse Wissel 

De heer Willem Smeltink zit namens de Wijkraad Centrum de regioraad  van de Rooyse 

Wissel. Hij heeft uitgebreid op papier beschreven wat de Rooyse Wissel is en wat ze doen. 

De inbreng van de Wijkraad is niet erg groot, maar we worden op deze manier wel op de 

hoogte gehouden. De informatie zal altijd beperkt blijven tot niet privacy gevoelige 

informatie. 
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7. Aandachtsgebieden: 

Veiligheid:Het samenscholingsverbod is opgeheven. De voors en tegens zijn goed afgewogen. 

De burgemeester kan dit weer op elk moment in laten gaan wanneer de situatie hierom vraagt. 

In de vorige vergadering heeft Mart Gaal er voor gepleit om in de Schoolstraat te controleren 

op fietsers. Vooral de scholieren van het Raayland college maken hier veelvuldig gebruik van. 

Politie heeft dit samen met de BOA’S opgepakt en het resultaat is er ook meteen. Bijna geen 

fietsers meer in de Schoolstraat 

 

IBOR:  

 Op dit moment wordt er bekeken hoe het aanplakken op kasten en muren kan worden 

aangepakt. Het heeft hoge prioriteit bij de gemeente 

 Met de N.L.W. wordt bekeken of het schoonhouden van het centrum verbetert kan 

worden. 

 De feestverlichting rond de kerstdagen was dit naar niet optimaal. Soms wel/geen 

verlichting. De stroomvoorziening moet niet afhankelijk zijn van de openbare 

verlichting. Voor volgend jaar moet hier een oplossing voor gevonden worden.. 

 De afsluiting van het centrum met paaltjes werkt nog steeds niet optimaal. 

 Uitzendbureau Addeco gaat naar het Gouden Leeuw plein. In het pand aan de 

Schoolstraat zou een landelijke Pizza keten komen. Men voorziet problemen met 

scooters van bezorgers. 

 

9: Agendapunten vergadering februari: 

In het Nieuws & Info wordt gevraagd naar reacties van bewoners over de vergeten driehoek 

Langstraat, Henseniusstraat, Paterslaan. Volgende vergadering bespreken 

 

10: Rondvraag 

Mart Gaal: Er zijn opmerkingen/klachten gekomen over de onveiligheid bij de ijsbaan door de 

slechte verlichting en de struiken die er om heen stonden. Mogelijk is de ijsbaan er volgend 

jaar niet meer wanneer we alle berichten moeten geloven. 

De eigenaar van de Koets en Gossemynie hebben Mart Gaal gevraagd voor een gesprek. Hij 

zal dit samen met Henk Martens doen. 

Henk Martens vraagt of de gemeente gereageerd heeft n.a.v. de brief die de voorzitter Theo 

Swinkels naar de gemeente stuurde over de detailhandel nota. 

Iedereen heeft de reactie van de gemeente via de mail via de voorzitter ontvangen. 

 

10. Voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Twan Christians 

 

 

 

 

 

7. Agendapunten volgend overleg:  

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

Voorzitter en secretaris zullen de agenda opstellen. 
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Volgende vergadering is op dinsdag 15 januari 2013 om 19.00 uur. 

. 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

Twan Christians 
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