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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 21-05-2013 

 

Aanwezig:Theo Swinkels, Twan Christians, Henk Martens ,Mart Gaal,  Henk Verstegen, 

Thea Voesten, Josette Teepen, Frans Coumans 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Annie van Mil 

  

1.Opening 

 De voorzitter opent  de vergadering. 

 

2. n.a.v. het verslag van 16-04-2013: 

Blz 2 punt 5: aanvullen: Op de Grote markt horen geen grootte attracties thuis. 

n.a.v. het verslag: 

 Op 22 juli is er weer een centrum overleg. Hier zullen Mart Gaal, Henk Martens en 

Theo Swinkels naar toe gaan. Theo Swinkels zal in het vervolg door mart gaal worden 

vervangen. 

 Koninginnedag is niet verlopen zoals ieder in een overleg was afgesproken. 

Dranghekken waren s’morgens niet aanwezig. Verkeersregelaar gaf toestemming om 

op de Kempweg te parkeren. Hierna boetes voor fout parkeren die weer ingetrokken 

werden. Politie, BOA’S en mensen van Securety Eye Watch waren aanwezig. Niet 

duidelijk wie welke taken had. Er komt een evaluatie. Henk Martens zal van te voren 

schriftelijk de punten vastleggen en aan de gemeente toesturen. 

 Met Pinksteren waren er weer scooters op de Grote Markt met hinderlijk gedrag. 

Politie is op de hoogte hiervan. 

 

 3. Mededelingen 

Wijkraad is van een brochure/boekje uit te geven van de bomen die in het centrum staan. Het 

zou een bomen route kunnen worden. Tot nu toe niemand gevonden die dit kan uitvoeren. 

Henk Verstegen geeft aan dat men Gerrit Linders van de gemeente zou kunnen benaderen of 

die weet wie zoiets zou kunnen maken. Thea Voesten zal hem benaderen. 

Senioren orkest wil gratis concert geven. Dit is doorgegeven aan Carla Clevers, Engelse Tuin. 

Zij zal dit verder regelen met Senioren orkest. 

In het dorps- en wijkraden overleg is het aanbrengen van glasvezelnet in Venray aan de orde 

geweest. De gemeente heeft hierover contact met een commerciële partij die een aantal 

voorwaarden stelt. De gemeente wil graag dat iedere inwoner van de gemeente aangesloten 

wordt. Waarschijnlijk zal dit niet gebeuren. Uiteindelijk zal de gemeente toch een vergunning 

moeten geven. 
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Het dorpsraden overleg heeft contact gehad met mensen uit Heeze die zelf een coöperatie 

hebben opgericht. Men wil hier in de gemeente ook een onderzoek doen of dit haalbaar is. Er 

zal contact worden opgenomen met de mensen uit Heeze en bekeken worden of er een 

onderzoek gestart zal worden. Alle dorps- en wijkraden zouden hier dan aan mee moeten 

betalen. ( Eerst weten hoeveel dit onderzoek zal gaan kosten) 

 

4.Ingekomen en verzonden stukken. 

Naar aanleiding van de mail dat er vrijwilligers gezocht worden voor de Engelse Tuin zal 

Twan Christians een mail sturen naar Carla Clevers met het aanbod om een oproep te doen in 

het wijkblad dat in augustus zal verschijnen. 

 

5. Lopende Zaken 

De voorzitter heeft een aantal zaken op papier gezet die iedereen heeft kunnen lezen. 

 Er is een verkeersoverleg geweest waar Thea Voesten en Theo Swinkels bij aanwezig 

waren. Hier zijn 11 punten op de kaart gezet die aangepakt gaan worden. Het gaat o.a. 

over aanvoerroutes, fietsenstalling e.d. Er  is een eerste aanzet gemaakt met een 

inventarisatie. Het zal nog wel even duren voordat er oplossingen komen en de 

uitvoering hiervan. 

 Bij het gesprek op 27 mei met wethouder Loonen zal Josette Teepen aansluiten i.p.v. 

Henk Verstegen. 

 Er zijn een aantal reacties gekomen op de brief die de bewoners van de vergeten 

driehoek hebben ontvangen. Theo Swinkels zal samen met Thea Voesten en Mart Gaal 

deze mensen begin juli uitnodigen om te bekijken wat er nu concreet gedaan kan 

worden. 

 

6. Ervaringen zonder samenscholingsverbod: 

 Mart gaal geeft aan dat hij nog af en toe groepjes bij elkaar ziet staan zonder dat dit 

storend is. 

 Henk Martens heeft vernomen dat het bij de gokhal in de Henseniusstraat nu erg 

rustig is. Bij de onderdoorgang bij de A.H. staan wel groepjes jongeren maar zijn 

niet dreigend. 

 Thea Voesten zegt dat ze nog wel hoort dat mensen het vervelend vinden dat er bij 

de AH groepjes staan maar dat ze niet bang zijn. Er wordt ook niet meer gesproken 

tegen de voorbijgangers. 

 Frans Coumans geeft aan dat er nog weinig te zeggen is over de verandering. Het is 

nog steeds koud en slecht weer geweest. Wat gebeurt er als het echt zomer wordt. 

De politie heeft tot nu toe nog weinig last ondervonden. Op dit moment is er 

zaterdagavond bij de Rooyerie wel vaker een groep van een man of twintig die 

buiten staan. Wordt goed in de gaten gehouden. 

 

7. Aandachtsgebieden: 

 Er is kermispromotieteam geweest. Dit is goed verlopen. Er komt weer een 

kroegentocht die om 16.00 uur van start gaat. In de evaluatie van vorig jaar is 

aangegeven hier niet te vroeg mee te starten omdat toen al om 18.00 uur veel 

jeugdigen behoorlijk dronken over de kermis liepen. Er komen ook bogen met 

verlichting om de route naar de nostalgische kermis duidelijk te maken. Waar men nog 
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steeds ontevreden over is dat het concept waar de attracties komen te staan al lang 

vaststaat. Men kan hier niet over meepraten. Voorstel om meteen na de kermis de 

evaluatie te houden zodat iedereen hierover zijn opmerkingen kan maken. Er komt nu 

nog een gesprek met wethouder Busser, kermisexploitant, Toon Kateman, Wijkraad 

Centrum en Heleen Busser van de gemeente. 

 IBOR overleg is geweest. Geen bijzonderheden. Er is wel geconstateerd dat er de 

laatste tijd veel schade aangericht is door vrachtwagens die het centrum bevoorraden. 

De ruimte waar de ijsbaan heeft gestaan is nu opgeruimd. 

 Nieuwbouw/stedelijke ontwikkeling/verkeer                                                                                                           

AH gaat over 2 jaar naar het Gouden Leeuw terrein 

Action gaat op 28 mei open op het Gouden Leeuw terrein 

Er komt nieuwbouw op het terrein Julianasingel/Prins Bernardstraat wanneer er 

voldoende appartementen verkocht worden voordat de bouw begint 

De verbouwing van pand Dinges is begonnen. 

De pizzeria  zaak die in de Schoolstraat zou komen gaat niet door 

In de Paterstraat worden 27 en 28 mei een aantal olietanks uit de grond gehaald. De 

straat is dan afgesloten. 

Tijdens de Verkeersmarkt afgelopen zaterdag kwam er een politie auto met het hoge 

snelheid en loeiende sirenes door de Kempweg. Was dit de bedoeling? Iedereen is er 

van geschrokken. Volgens Frans Coumans was het afspraak dat er uit drie richten 

politie, brandweer en ambulance tegelijk naar het Schouwburgplein zouden komen. 

De putdeksels op de Kempweg maken een trillend geluid wanneer hier auto’s over 

heen rijden. Er is naar gekeken, hier is niets aan te doen. 

 

 

8: Rooster van aftreden: 

    Iedereen heeft het rooster ontvangen. Theo Swinkels heeft contact gehad met Annie van    

Mil die dit jaar aftredend is. Zij heeft aangegeven geen volgend termijn meer zitting te willen 

nemen. Wij zullen eind van dit jaar, tijdens het jaarlijks diner, afscheid van haar nemen. 

Er wordt uitgekeken naar een nieuw bestuurslid. Liefst vrouw en niet ouder dan 55 jaar. 

 

9. Agenda juni vergadering: 

Er zijn nu geen punten. We houden de normale agendapunten aan. Mocht er nog iets gebeuren 

dan graag punten doorgeven aan de secretaris. 

 

10. Rondvraag. 

Niemand maakt hier gebruik van 

De voorzitter bedankt Henk Verstegen die al deze jaren de Wijkraad zeer goed heeft 

bijgestaan. Voor alsnog zal Josette Teepen als vertegenwoordiger van de gemeente aan onze 

vergaderingen deelnemen. 

 

 

Twan Christians 
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