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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 16-04-2013 

 

Aanwezig:Theo Swinkels, Twan Christians, Henk Martens ,Mart Gaal, Annie van Mil, Henk 

Verstegen, Thea Voesten, Josette Teepen, Frans Coumans 

Afwezig: Ralph Hoffschulz 

  

1.Opening 

 De voorzitter opent  de vergadering. 

 

2. n.a.v. het verslag van 19-03-2013: 

Punt 3:Het verkeerd parkeren op de Kempweg is opgelost. Frans Coumans heeft deze punten 

afgehandeld. Thea Voesten bedankt Henk Verstegen voor de plezierige bemiddeling. 

 Mart Gaal geeft aan dat er in het centrum geen toename van hondenpoep valt te ontdekken. 

Dit in tegenstelling tot de eerdere berichten die wij hierover ontvingen. We ondernemen dus 

geen actie in deze. 

 

 3. Mededelingen 

Henk Verstegen geeft aan dat de gemeente een brief heeft ontvangen van de wijkraad i.v.m. 

met vervanging van zijn functie bij het vertrek van hem. Op 22 mei a.s. is hierover een 

gesprek bij de gemeente ( met het dorp- en wijkradenoverleg. Theo Swinkels is hiervoor 

uitgenodigd) 

Theo Swinkels geeft aan dat hij van Monique Janssen van de gemeente vernomen heeft dat 

het project Veilige Wijken hoogst waarschijnlijk naar een combinatie van wijken gaat (  West 

en Centrum) Henk Verstegen merkt op dat dit vier verschillende wijken betreft. Dat kan 

complicerend werken.  

 

4.Ingekomen en verzonden stukken. 

Er is vandaag nog een mail binnen gekomen van de opening van de Engelse Tuin op 23 april. 

Verder volgens de bijlage in ieders bezit. 

 

5. Lopende Zaken 

 Iedereen is via mail op de hoogte gebracht van het aanwezig zijn van asbest in het 

pand La Roy in de Gasstraat. De voorzitter geeft aan dat 19 april begonnen moet zijn 

met de opruiming hiervan door de eigenaar. Is dit niet het geval dan zal de gemeente 

hiertoe het initiatief nemen. 

 Theo Swinkels zal in het volgende Centrumoverleg aangeven dat Mart Gaal hieraan 

gaat deelnemen samen met Henk Martens. 
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 Er is een promotie kermis overleg geweest. Er zijn opmerkingen gemaakt over het 

Lunapark voor café Hulsman. Proberen de attractie op de juiste plek te krijgen. Zal dit 

jaar nog niet lukken. Het sluitingsuur is opnieuw voor 1 jaar verlengd. Hetzelfde als 

2012. Theo Swinkels heeft namens de wijkraad gevraagd nog eenmaal voor een jaar te 

verlengen Indien het opnieuw goed verloopt met het sluitingsuur kan het definitief 

worden. In het eerst volgende centrum overleg bekijken of het Schoutenstraatje ook tot  

het kermisgebied behoort zodat er dezelfde regels gelden als elders tijdens de kermis. 

 

6. Aandachtsgebieden: 

 Leefbaarheid: geen bijzonderheden 

 Veiligheid/Handhaving: Komt in het Centrumoverleg aan de orde. 

 IBOR: De voorzitter heeft een brief gestuurd naar de afd Handhaving over het 

uitstallingbeleid van de gemeente. Dit komt ook in het Centrumoverleg terug. 

 Het aanplakken is nogmaals aan de orde geweest. Alle kasten zijn schoongemaakt. Er 

staat een sticker op dat er niet aangeplakt mag worden. Dit gebeurt wel. Misschien is 

het een idee om een officiële aanplak plek te hebben. Is er nu nog niet. 

 Op koopzondag wordt er niet schoongemaakt in het centrum. Dit moet s’maandags 

voor 10.00 uur zijn gedaan. 

 De tekeningen bij het schouwburgplein gaan er met schoonmaken niet helemaal af. 

Hopelijk slijt het er na verloop van tijd af. 

 De plek waar de ijsbaan dit jaar heeft gestaan is nog steeds niet geëgaliseerd. Ook 

moet er nog een hek terug geplaatst worden. 

 Willy Sassen zal i.v.m. leeftijd zijn werk alleen op maandag en dinsdag voortzetten. 

 Verkeer: a.s. maandag zal dit om 16.00 uur in het Gebiedspanel aan de orde komen. 

Siebe Halbersma is hierbij aanwezig 

 De vergunning voor een horecagelegenheid op Hoenderstraat nr 1 is ingetrokken. 

 Binnenkort zal het ontwerp van het stadspark weer op de gemeentelijke agenda 

komen. Een werkgroep is hier eerder al mee bezig geweest. Voor onze wijkraad zal 

Thea Voesten en Twan Christians  hiervoor beschikbaar zijn. 

 

7. Rondvraag: 

Annie van Mil vraagt of er nog nieuws is over het oude Postkantoor. Voor zover men weet 

gebeurt er nu niets. 

Frans Coumans geeft aan dat de vragen die Mart Gaal vorige vergadering gesteld had nu 

opgelost zijn. 

Mart Gaal geeft aan dat er bij mooi weer en een vol terras op de grote markt veel overlast van 

scooters was. Politie weet hiervan en kan moeilijk ingrijpen. 

Henk Martens en Mart Gaal hebben een gesprek gehad met een stagiair over het onderhoud 

van het openbaar groen. Hij was erg enthousiast. 

Henk Martens vraagt hoe het nu met Koninginnedag georganiseerd is op het 

Schouwburgplein. Er zijn verkeerregelaars en twee BOA’S van de gemeente. Er wordt gestart 

om 6.30 uur 

 

8: Agendapunten vergadering mei: 

- ervaringen zonder het samenscholingverbod 

- rooster van aftreden 
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9. Voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Twan Christians 

 

Vakantie: 

 

Theo Swinkels: juni 

Thea Voesten: 19 september t/m 3 oktober 

Frans Coumans: september 

Henk Verstegen 10 juni ( zal in mei voor de laatste keer bij een vergadering van de wijkraad 

centrum aanwezig zijn) 
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