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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

 

Verslag vergadering wijkraad 24 -03-2015 

 

Aanwezig: Twan Christians, Thea Voesten, Josette Teepen, Fred Bok, Mart Gaal, Frans 

Coumans 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Theo Swinkels, Stef Smits  

 

1.Opening 

 Twan Christians opent de vergadering, bij afwezigheid van de voorzitter, en heet iedereen 

van harte welkom. 

  

2. n.a.v het verslag van 24 februari 2014 zijn er geen op- of aanmerkingen 

      

3. Mededelingen: 

Naar aanleiding van de mail van de voorzitter over diens afscheid deze zomer wordt naar een 

datum gezocht. 

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

 

5. Financiële jaarverslag 2014. 

Dit jaar moet het verslag in een openbare vergadering besproken worden. Al onze 

vergaderingen zijn openbaar met de vraag zich aan te melden i.v.m. de ruimte. Voor deze 

vergadering is er een aparte oproep op onze site geplaatst. 

Ook nu heeft zich niemand aangemeld. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit de bestuursleden Thea Voesten en Mart Gaal, geeft 

aan geen onregelmatigheden te hebben geconstateerd en geeft een positief advies. 

Er wordt decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

 

6. Jaarverslag 2014 

De voorzitter heeft het jaarverslag 2014 gemaakt en op onze website gezet. 

Onder punt 4; Wijkteam Centrum ontbreekt bij de professionele organisaties: de zorgpartners 

 

7. Wijkteam. 

Frans Coumans geeft aan dat men op zoek is naar een andere structuur van het Wijkteam. Het 

gaat nu te weinig over de inhoud. Er is binnenkort een gesprek samen met het Wijkteam 

Landweert om te kijken hoe er een andere invulling aan gegeven kan worden. Men heeft het 

gevoel dat men zelf de bewoners niet bereikt. Is alleen afhankelijk van de mensen die naar de 
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koffie tent komen. Het heeft nog te weinig “status”. Nu de gemeente bezig is met het 

oprichten van een nieuw Wijkteam is dit het moment op te kijken hoe het ook anders kan. 

Half april is er een gesprek met Cohesie en de VGZ over een huisartsenpraktijk in het entrum 

van Venray. Wethouder Peeters heeft in de vergadering van de werkgroep, van februari, 

aangegeven achter het voorstel te staan. Het Wijkteam heeft zich terug getrokken en nu ligt 

het initiatief bij de burgers. Thea Voesten zit hier namens de bewoners in. 

Misschien is het mogelijk om op de volgende bewonersvergadering, 23 april in Den Hoender, 

iets te vertellen over de stand van zaken? 

 

8. Aandachtsgebieden: 

Mart Gaal geeft aan dat het kermisoverleg in april zal plaats vinden. 

IBOR verloopt prima. Er wordt direct gehandeld wanneer er mail verstuurd is of telefonisch 

contact is geweest. 

De aanleg van de rotonde bij de Paterskerk is gestart. Moet begin mei klaar zijn. 

Vergeten driehoek: Mart Gaal en Thea Voesten hebben een gesprek gehad met het bestuur 

van de Stichting Vergeten Driehoek. Nogmaals uitgelegd hoe het werkt om geld uit het 

leefbaarheidsfonds aan te vragen. Er is veel geklaagd over het geld tekort maar tot heden geen 

aanvraag binnen gekomen. 

 

9. Rondvraag. 

Fred Bok geeft aan dat de eerste bijeenkomst over het parkeerbeleid nogal rommelig was. 30 

maart is de volgende bijeenkomst waarbij alle bewoners zijn uitgenodigd. Aanmelden wel 

nodig. 

Hij is ook naar de voorlichting over de bouw in de Gasstraat geweest. Hierbij werden vele 

vragen niet beantwoord. Er was nog weinig concreets te zeggen. Eerste week van april is er 

weer een bijeenkomst. 

 

10. Volgende vergadering is 21 april 

 

De  vergadering wordt gesloten. 

 

 

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 
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