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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 20 -01-2015 

 

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Thea Voesten, Josette Teepen, Fred Bok, Mart 

Gaal, Henk Martens 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Frans Coumans 

  

1.Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. n.a.v het verslag van 18 november 2014 

    Er zijn geen opmerkingen. 

 

3. Mededelingen: 

Thea Voesten heeft brief van mevr Visser.. Het gat om het parkeren bij Keizershof. Dit kan 

niet bij de deur. Moet bij de Action afgezet worden. Thea zal met haar opnemen dit bij het 

wijkteam te bespreken.    

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd. Paul Halmans zal nog bericht krijgen dat er in het centrum geen 

liefdadigheidsprojecten zijn. 

 

5. info van de voorzitter: 

Bij de Vergeten Driehoek komt weinig van de grond. Geen initiatieven meer. Graag concrete 

voorstellen zodat  de wijkraad ook iets kan doen. Verwachtingen duidelijk uitspreken. Thea 

Voesten en Mart gaal zullen dit in de vergadering met de Vergeten Driehoek nog eens 

duidelijk aan de orde stellen. 

Wij zullen vanaf juli niet meer in het overleg van de Rooyse Wissel zitten. Willem Smeltink 

zal dan de Wijkraad Centrum niet meer vertegenwoordigen. Het Wijkradenoverleg is wel 

vertegenwoordigd en de afgevaardigde zal de informatie doorgeven. 

De vraag van de Rooyse Wissel om zich in de Wijkraad Centrum te presenteren zal via de 

voorzitter naar hun doorgespeeld worden om dit in het Wijkradenoverleg te doen. 

Glasweb: inschrijving is met een maand verlengd. 

Parkeerbeleid wordt nu via een werkgroep besproken op gemeentelijk niveau. Thea Voesten 

en Mart gaal zullen naar een eerste bijeenkomst op 21 januari gaan. 

In december is er een bijeenkomst voor bewoners geweest over de “Roetsj” met carnaval. 

Weinig belangstelling hiervoor. Thea Voesten was aanwezig. 
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De nieuwbouw op Vincentiushof zal waarschijnlijk in september opgeleverd worden. 13 juni 

is de dag van de bouw. Dan zal men hier rond kunnen kijken (wordt open gesteld) 

 

6. De begroting wordt door iedereen voor kennisgeving aangenomen. De afrekening 2014 zal 

in de maart vergadering besproken worden. Omdat we nu verplicht zijn dit in een openbare 

vergadering te doen zal de voorzitter hiervoor een aankondiging op de website zetten. 

 

 

 

7. Project veilige en leefbare buurten. 

Een van de items van het wijkteam was een huisarts in het centrum. Thea Voesten en Henk 

Martens zijn hier mee bezig geweest. Het wijkteam heeft zich hier nu uit teruggetrokken. 

Het verloopt moeizaam en men heeft het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te 

worden. Dit punt zal in de evaluatie in het wijkteam terug gebracht worden. 

 

8. Wijziging aanvang vergadering Wijkraad Centrum.  

Met ingang van februari zal de vergadering om 20.00 beginnen op verzoek van Twan 

Christians. Iedereen stemt hiermee in. 

 

9. Aandachtsgebieden: 

Centrumoverleg is 26 januari. Mart Gaal en Theo Swinkels gaan hier naar toe. 

Henk Martens gaat voor de laatste keer naar de IBOR vergadering. De “Klachten” over de 

mail werkt goed en hiermee worden ze snel opgelost. 

Mart Gaal gaat dit nu overnemen. 

De vergunning voor de inham van de bussen aan de Julianasingel is afgegeven. 

Het bestemmingsplan Gommansplein ligt ter inzage. 

In maart zal begonnen worden met de aanleg van de mini rotonde bij de Paterskerk. 

Vanaf maart vervalt de parkeerplaats aan de Langeweg i.v.m. nieuwbouw 

  

10. Rondvraag: 

Mart Gaal heeft een vraag gekregen van winkelier Bloemenkorf. Zou als ondernemer een 

pasje moeten krijgen om met de auto het centrum in te kunnen. Door verwijzen naar 

wethouder Loonen 

 

11. Agendapunten februari: 

Nieuws & Info 

Taken bestuursleden en nieuwe bestuursleden (Mart Gaal kent mogelijk kandidaat voorzitter) 

 

12. Volgende vergadering is 24 februari 2015 

 

Voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Twan Christians 
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