
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  

 

 

Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

 

Aanwezig: Theo Swinkels, , Henk Martens ,Frans Coumans, Mart Gaal, Thea Voesten en 

Annie van Mil,.  

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Twan Christians Henk Verstegen en Josette Teepen  

  

 

 

1.Opening 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom.  

 

2.Verslag vergadering wijkraad 19 maart 2013 

N.a.v. het verslag van 19 februari 2013, Punt 8: De vergadering vraagt of aan de 

"overkant"van de "binnen" singels ook het wijkblaadje bezorgd dient te worden. De afspraak 

is dat voor de wijken die geen wijkraad hebben om dit wel te doen.  

Per abuis is vergeten dit keer om het wijkblaadje op de Langstraat te bezorgen. Dit onderwerp 

komt later in de vergadering terug bij onderwerp "Vergeten Driehoek". 

 

3. Mededelingen: 

Mart Gaal geeft aan dat een inwoner van de Omloop voordurend zijn auto parkeert zonder dat 

deze de juiste vergunning om op die plaats te parkeren bezit. Dit tot ergernis van de bewoners 

die wel een "juiste"vergunning hebben. Mart Gaal geeft de gegevens door aan Frans Coumans 

die actie onderneemt 

Mart Gaal geeft aan dat de brievenbussen bij de Omloop niet te vinden zijn voor veel mensen. 

De voorzitter geeft aan dat hij of andere bewoners zelf actie moeten ondernemen in de 

richting van Wonen Venray. 

Mart Gaal heeft een vraag uit de wijk gekregen om toezicht te houden op de skatende 

jongeren aan de achterkant bij de EMTE. Door Frans Coumans worden de straatcoaches 

gevraagd om contact te leggen met deze groep jongeren. 

Mart Gaal heeft een schrijven ontvangen van een bewoner over parkeer perikelen Leeuwstraat 

(Oude Brouwerij) Frans Coumans bespreekt dit met parkeerbeheer. 

Henk Martens vraagt of de evenementen terreinen uitgebreid gaan worden. Dit heeft hij zo 

gelezen uit een stuk in het Dagblad. De voorzitter geeft aan dat alles een evenementen terrein 

genoemd mag worden mits de gemeente zich maar houdt aan het aantal evenementen zoals 

beschreven in het evenementen beleid. 

Henk Martens: Albert Heijn gaat naar alle waarschijnlijkheid naar de Gouden Leeuw 
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4. Ingekomen en verzonden stukken. 

 

a. Jaarverlsag AHD 

b. Mail aanvraag subsidie leefbaarheidfonds door "Molenfiets route" Na het terug sturen van 

een mail door de voorzitter met verzoek om onderbouwing van de aanvraag, geen respons 

meer gekregen. 

c. Mail AHD  over kroonappels van oranje: stem advies 

d. Jaarverslag centrale ouderenvereniging 

 

5.  Lopende stukken voorzitter: 

Aanpak "Vergeten Driehoek:.  

De voorzitter geeft aan dat hij door Ben Rutten (Mensana) benadert  is met de opmerking van 

Ben Rutten dat niet iedereen een Info blaadje heeft gehad in de "Driehoek". Blijkt een 

misverstandje te zijn en dit wordt nog recht gezet. Tijdens de vergadering van het 

gebiedspanel op 2 april wordt deze casus andermaal besproken. Vervolgens wordt bekeken of 

er alsnog in de hele "driehoek" een info blaadje wordt bezorgd. 

Toekomstig overleg verkeer: 

De voorzitter en Thea Voesten hebben een gesprek gevoerd met de ambtenaren Germy 

Thielen/Siemen Halbersma/Henk Verstegen van de gemeente Venray over het 

verkeersoverleg. 

 

Afspraken: 

a.  Tijdens het gebiedspanel  wordt een rapportage behandelt over verkeer in het centrum. 

b. Als er vragen zijn over verkeer kunnen deze in IBOR aan de orde gesteld worden. Door 

afdeling Verkeer worden deze zaken dan verder bekeken/afgehandeld. 

c. Henk Martens geeft aan dat er bericht volgt over wijziging van de route vanaf de Paterslaan 

naar het centrum. De route zal in de toekomst over de Langstraat in de richting van de 

Gouden Leeuw gaan plaats vinden.  

 

Uitrol Project Veilige wijken: 

De voorzitter heeft zijn uitstekende best gedaan om het centrum in aanmerking te laten komen 

voor het project Veilige wijken. De beslissing ligt nu bij de gemeente. 

 

6.  Punten uit de aandachtsgebieden: 

 

Leefbaarheidsubsidie: geld van de gemeente staat op de rekening 

Veiligheid en handhaving / centrumoverleg / kermisoverleg: 

Henk Martens en Mart Gaal geven aan dat het kermisoverleg naar behoren loopt. . Op 26 

maart 2013 is er wederom een overleg. 

IBOR: 

De volgende vergadering is op 16 april 2013 (zie opmerking lopende zaken voorzitter over 

verkeer in relatie met IBOR) 

- Met het plaatsen van "echte"camera's bij de afvalcontainers in het centrum is de hele 

vergadering het mee eens 

- Henk Martens/Thea Voesten: De hondenpoep in het centrum neemt zienderogen toe. Actie 

Henk Martens en  Mart Gaal 
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Nieuwbouw/stedelijke ontwikkeling: 

- Domino's is een vergunning verleent voor vestiging Schoolstraat 

- Voormalig pand Dingus staat gepland voor eind maar 2013 

- Witte huizen, Hoederstraat staan gepland in December 

- Café het Moment wordt verplaatst naar voormalig Dolle Jan 

- Mgr. Goumansplein wordt aangepakt in 2014 

 

7. Verkeer: 

Geen bijzonderheden (zie lopende stukken voorzitter) 

 

8. Agendapunten volgend overleg 16 april a.s. 

Worden niet ingebracht. 

 

9. Rondvraag: 

Geen punten 

 

 

10. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering 

 

 

Frans Coumans, notulist 
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