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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 19-02-2013 

 

Aanwezig: Twan Christians, Henk Martens ,Mart Gaal,  Henk Verstegen, Thea Voesten, 

Josette Teepen. 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Annie van Mil, Frans Coumans, Theo Swinkels 

  

1.Opening 

Door ziekte is de voorzitter afwezig en opent de vice voorzitter de vergadering 

 

2. n.a.v. het verslag van 15-01-2013: 

Punt 10:Daar waar eigenaar van het horecapand staat moet zijn de uitbater van het horecapand 

 

3.Ingekomen en verzonden stukken. 

Henk Verstegen heeft een brief  aan alle wijkraden  gestuurd, die ook alle bestuursleden 

hebben ontvangen. Hij geeft nog een toelichting op zijn brief. Zijn gezondheid dwingt hem 

ertoe deze keuzes te maken. 

Over de toekomst van het oude postkantoor is verder niets meer vernomen. 

 

4. Project Veilige Wijken 

Henk Verstegen raad ons aan om als wijkraad zelf argumenten aan te dragen waarom wij als 

Wijkraad Centrum graag dit project binnen onze wijk willen hebben. Na de evaluatie, die op 

dit moment plaats vindt, zal er een keuze voor een nieuwe wijk worden gemaakt. Naast 

Veiligheid zal ook Zorg een belangrijk item zijn. 

 

5. Jaarrekening 2012 

De kascontrole is uitgevoerd door Henk Martens en Mart Gaal. Zij geven aan dat er geen 

onvolkomenheden zijn geconstateerd. 

Er zijn wel 2 opmerkingen gemaakt: 

 De bestuurskosten waren in 2012 erg hoog 

 De kosten van Nieuws& Info waren erg hoog vanwege drukken extra papier. Mogelijk 

moeten we als bestuur kijken of dit op een andere manier kan. 

 

6. Aandachtsgebieden: 

 Leefbaarheid: Er is een schriftelijke bevestiging van de gemeente over de subsidie 

2013  

 Veiligheid/Handhaving: Het paaltje wat bij het Upke als afsluiting stond was 

weggehaald waardoor her verkeer vrij het centrum in kon rijden. Dit is snel weer 
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hersteld. In het kermisoverleg is afgesproken dat de nostalgische kermis op het 

Gouden Leeuw terrein er dit jaar weer komt te staan. Nu zullen er ook mensen in 

klederdracht rond lopen. Het vuurwerk is op het Gouden Leeuw terrein. Er komt een 

kermis kroegentocht (matinee). Vooraf zal er een controle zijn tegen de 

geluidsoverlast bij Bubbels en Anno 54. De doorgang bij het Gouden Leeuwpad zal 

opengehouden worden. Dit jaar afgeschermd door Luna Park. De Grote Attracties 

zullen al op dinsdag overdag op het parkeerterrein van de Raadhuisstraat  terrecht 

kunnen zodat het niet om 18.00 uur een grote chaos wordt op straat. Henk Martens en 

Mart Gaal zullen nog betrokken worden bij het in kaart brengen van de opstelling van 

alle attracties. 

 Mart Gaal geeft aan dat hij nog een telefoontje heeft gehad van mevr van Roosmalen 

over sneeuwruimen. Heeft hierover nog met gemeente gebeld maar die doen dit niet. 

Mogelijk dat mensen van de Algemene Hulpdienst dit doen. Ook het bedrijf 

Klusdiensten 65 doet dit maar dan moet het wel betaald worden. 

IBOR:  

Er wordt nu begonnen met het “wild plakken”aan te pakken. Gemeente/NLW maken meteen 

schoon als er aangeplakt is om dit zo te ontmoedigen. 

Het plaatsen van de Smily op de Kempweg wordt nu uitgewerkt. Voor 1 maart moet dit 

gebeurd zijn. Men heeft geconstateerd dat er in 1 etmaal 700 auto’s gepasseerd zijn 

Nieuwbouw: Er zijn vergunningen afgegeven voor Schoolstraat 29 (voorheen Addeco)      

Marktstraat 2/2a ( carport), Julianasingel (Wokrestaurant) Hoenderstraat 2 (vergroten) 

 

7: Agendapunten vergadering maart: 

Vanwege ziekte van de voorzitter zullen”Vergeten driehoek”en het Project Veilige Wijken 

volgende keer op de agenda staan 

 

8: Rondvraag 

Moet het Wijkblad aan de Langeweg aan beide zijden bezorgd worden vraagt Thea Voesten. 

Voorzitter moet hier volgende vergadering antwoord op geven. Wij denken van wel maar 

weten het niet zeker. 

Mart Gaal vraagt of de website aangepast kan worden. 

Henk Martens geeft aan dat de Albert Heijn naar het Gouden Leeuw terrein gaat. 

 

9. Vice voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Twan Christians 
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