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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 18-06-2013 

 

Aanwezig: Twan Christians, Henk Martens ,Mart Gaal,Thea Voesten, Josette Teepen, Frans 

Coumans 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Annie van Mil, Theo Swinkels 

  

1.Opening 

 Bij afwezigheid van de voorzitter opent Twan Christians  de vergadering. 

 

2. Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 21-05-2013 

 

3.Ingekomen en verzonden stukken. 

De agenda van de raadsvergadering wordt altijd naar het secretariaat gestuurd. Mart Gaal, 

Thea Voesten en Henk Martens hebben hier belangstelling voor. Deze zal in het vervolg 

doorgestuurd worden. 

De mail van dhr Corven wordt besproken. Er is al contact geweest met de gemeente. Thea 

Voesten zal met dhr Corven contact opnemen en hem adviseren om met de vereniging van 

eigenaren een brief naar de gemeente te sturen. Eigenaar van de Oldtimer heeft bij de 

gemeente al aangegeven de aanvraag voor een vergunning in te willen trekken. 

De vraag van dhr Pijpers om een donatie voor de Kerststal zal positief beantwoord worden. 

Wanneer hij een rekening kan overhandigen zal hij maximaal € 750,00 ontvangen. 

 

4. Aandachtsgebieden: 

 Mart gaal vraagt zich af hoe het zit met de handhaving in Venray. Hij merkt hier niets 

van en kunnen wij hier als wijkraad niet meer invloed op hebben. Wie is de 

verantwoordelijke binnen de gemeente? Sjaak van Meijel is de manager van de 

afdeling. Josette Teepen geeft aan dat wanneer wij in het project Veilige wijken gaan 

participeren, wij als wijkraad ook meer invloed krijgen. Het is beter te wachten tot het 

project start. Zoals het er nu naar uit ziet zal het project in het najaar starten en zullen 

de wijkraden centrum, zuid west, west midden en west hier deel van gaan uitmaken. 

Belangrijk is dat het een gebied betreft met ongeveer 5000 inwoners. 

 Mart Gaal zal er voor zorgen dat er contact wordt opgenomen met wethouder Busser 

om direct na de kermis ook de evaluatie te houden, zodat veranderingen voor een 

volgend jaar meegenomen kunnen worden. Frans Coumans geeft aan dat de 

evenementen verdeeld kunnen worden in 3 zwaartes. A,B,C. Tot nu toe had Venray 

geen C categorie. Dit jaar is de kermis hier wel in ingedeeld. Dit betekent dat er met 

mailto:secretariaat@centrumvenray.nl
http://www.centrumvenray.nl/


 

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  

 

allerlei disciplines aan een scenario wordt gewerkt. De gemeente is hierin 

aanspreekpunt. 

 Frans Coumans geeft aan dat a.s. vrijdag Venray Muziekaal plaats vindt. Dit jaar is er 

ook een braderie met ongeveer honderd kramen. Dit was volkomen nieuw en levert 

weer nieuwe problemen op. Op woensdag is er nog een overleg met de organisatie en 

hij zal ons via de mail laten weten hoe nu e.e.a. geregeld is. 

 Frans Coumans geeft ook nog aan dat er naar aanleiding van eerdere vragen in dit 

overleg enkele scooters van de weg zijn gehaald. 

 De overlast bij de bank op Keizershof is er niet meer omdat de bank verwijderd is. 

 De verlichting op het Gouden Leeuw terrein moet nog hersteld worden.(Nu 

verschillende soorten licht) 

 Het valt op dat er weer steeds meer pinnen in de grond worden geslagen bij 

verschillende soort evenementen. Hier wordt niet gehandhaafd omdat er tijdens 

evenementen geen of sporadisch mensen van handhaving aanwezig zijn. 

 De vishandel die nu op zaterdag op het Henseniusplein staat heeft een vergunning tot 

eind augustus. 

 Het witte gebouw in de Paterslaan heeft een vergunning voor horeca en 

appartementen. 

 In de Schoolstraat worden nu 2 studio’s gebouwd waar eerder een vergunning was 

afgegeven voor een pizzeria. 

 Bankgebouw Paterstraat heeft een vergunning voor kantoren en appartementen. 

 Voor de Laathof zijn de vergunningen nu ook afgegeven. 

 De Picardi bar wordt verbouwd tot een woning 

 In juli is er overleg met de gemeente over de rotonde bij de Paterskerk 

 

De volgende vergadering is 17 september 

 

Vergadering wordt gesloten en voor iedereen een prettige vakantie 

 

Twan Christians 
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