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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 24 -02-2015 

 

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

Gaal, Stef Smits 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Frans Coumans 

  

1.Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Stef 

Smits die mogelijk tot het bestuur van de wijkraad wil toetreden. 

  

2. n.a.v het verslag van 20 januari 2014 

    Twee typ fouten:  gat moet zijn gaat en Gaal is niet met een hoofdletter geschreven 

  

3. Mededelingen: 

Dhr Vos, Julianasingel heeft veel overlast ervaren tijdens de carnaval en heeft bij Thea 

Voesten aangegeven dat hij bij de gemeente geen gehoor vindt. Advies om met Frans 

Coumans, wijkagent, contact op te nemen. Mart gaal heeft ook met de gemeente contact 

gehad over de misstanden tijdens carnaval. Hij zou teruggebeld worden maar dit is nooit 

gebeurd. De evaluatie van de carnaval zal in het centrum overleg terug komen in april 2015. 

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

 

5. info van de voorzitter: 

Glasweb: Er is verwondering/verontwaardiging over hetgeen de gemeente nu weer aan 

subsidie geeft om het project toch weer vooruit te trekken. De verlenging is nu drie maanden 

voordat de definitieve keuze gemaakt wordt. 

Vergeten Driehoek: Duidelijk is dat er veel misloopt met het bestuur dat er nu zit. 25 februari 

is er weer overleg waarbij Mart Gaal en Thea Voesten aanwezig zullen zijn. Er zal nogmaals 

duidelijk worden gemaakt dat wij als wijkraad bereid zijn om financieel te ondersteunen als 

men een aanvraag indient die in het bestuur van de wijkraad goed gekeurd wordt. 

 

6. Nieuws & Info zal in het voorjaar worden uitgebracht. In verband met de parkeerperikelen 

in het centrum is die nu versneld gemaakt en worden de inwoners van het centrum erbij 

betrokken. 
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7. Aandachtsgebieden: 

 Nu Floris aan de Hoenderstraat dicht is gaat ook het mogelijk bewerken van de jeu de 

boule baan aan de Deken Thielenstraat tot kruidentuin, niet door. Het zou wel een 

mogelijkheid zijn om de bewoners van de appartementen van de Bleek hier een 

kruidentuin te laten maken. Dit zal met de bewoners besproken worden. De mogelijke 

bouwplannen die hier zouden plaatsvinden gaan voorlopig zeker niet door. 

 Handhaving verloopt niet goed. Mart Gaal stelt voor om een gesprek met 

verantwoordelijke van de gemeente, Sjaak van Meijel, te hebben samen met Thea 

Voesten. Josette Teepen zal dit bij Sjaak van Meijel aankondigen. 

 Op 3 maart is er kermis overleg. 

 IBOR: op 10 maart is er weer overleg. Tussendoor is Martien Allaerts gemakkelijk te 

benaderen via mail of telefoon en wordt alles snel opgepakt. Frans Coumans zal 

voorlopig Henk Martens vervangen. 

 3 maart is er een informatie avond over de woningbouw in de Gasstraat. Iedereen kan 

zich hier voor aanmelden. 

 

10. Rondvraag: 

De voorzitter geeft aan 24 maart afwezig te zijn. 

 

11. Agendapunten maart 

Het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014  

 

12. Volgende vergadering is 24 maart 2015 

 

Voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Twan Christians 
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