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Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 21 -04-2015 

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Thea Voesten,  Fred Bok, Mart Gaal, Frans 

Coumans 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Josette Teepen. 

 

1.Opening 

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

  

2. n.a.v het verslag van 24 maart 2015: Thea Voesten geeft aan dat ze niet namens de 

Wijkraad, maar als bewoonster, in de werkgroep “huisarts in het centrum” zit. (punt 7) 

      

3. Mededelingen: 

 De voorzitter geeft aan dat Stef Smits niet meer zal deelnemen aan de vergaderingen. 

Gezien zijn druk studieprogramma zal hij niet toetreden tot het bestuur van de 

wijkraad. 

 In het gebiedspanel is afgelopen week gesproken over de nieuwbouwplannen in het 

centrum. Vooral de nieuwbouw in de Gasstraat gaf veel duidelijkheid. 

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

Er is nog een brief gekomen over de nieuwbouw Albert Heijn. Bij vragen of klachten van 

bewoners kan men bellen met dhr Hans Broeren van Bouwmij Janssen, 0478-554455 

 

5. Stadspark. 

3 jaar geleden is er een werkgroep geweest om te onderzoeken hoe het stads park aangelegd 

zou kunnen worden. Twan Christians heeft in die werkgroep gezeten en is nu weer gevraagd 

om aan te sluiten nu de contouren allemaal wat concreter zijn. Er is drie weken geleden een 

vergadering geweest en de eerst volgende is in mei. Er zijn een aantal schetsen gemaakt die 

naar de bestuursleden van de wijkraad worden doorgestuurd 

 

6. Aandachtsgebieden: 

 Leefbaarheidsfonds: De aanvraag van de Vergeten Driehoek is binnen gekomen. Ze 

hebben een specificatie gemaakt met alle rekeningen hierbij. Mart Gaal en Thea 

Voesten zullen nog controleren of dit volgens afspraak gedaan is en dan zal het geld 

worden overgemaakt. 

 Er is een aanvraag gekomen vanuit het veteranen café om een bijdrage voor het 

veteranen monument dat 4 mei onthuld zal worden bij het monument van de 

oorlogsslachtoffers. Op dit moment wordt er door Anne Hayen nog aan het monument 

gewerkt en dit zal € 4000,00 kosten. 
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Twan Christians zal contact opnemen met Maurice Jansen ( veteraan) om te vragen 

wat er al aan donaties binnen is en wij zullen indien nodig het gebruikelijke 

basisbedrag van € 750,00 doneren uit het leefbaarheidsfonds. Twan handelt dit dan af. 

Als er iets meer nodig is om de financiering rond te krijgen is dat ook goed.  

 Centrum overleg is op 11 mei. 

 De voorzitter heeft met Venray Centraal gemaild over de Kerstverlichting waar nog 

steeds problemen mee zijn. Het kan zijn dat zij nog een beroep op het 

leefbaarheidsfonds zullen doen. 

 Er is een bijeenkomst over de mini markt op het Henseniusplein geweest. Op zaterdag 

2 mei zal voor het eerst de nieuwe opstelling te zien zijn. Er is rekening gehouden met 

de terrassen op het plein en bij de horecaondernemers voor de deur. Tussen de 

marktkramen (9) de terrassen zal een pad van minimaal 2,5 meter breed zijn. 

 Kermis overleg is geweest. Er zijn een aantal nieuwe voorstellen gedaan om publiek 

op verschillende dagen naar de kermis te krijgen. O.a. een familiedag, buikschuiven. 

Er wordt bekeken of het vuurwerk niet vanaf het dak van de Schouwburg plaats kan 

vinden zodat het voor iedereen duidelijk zichtbaar is. 

 IBOR: verloopt prima, korte lijnen en af en toe een overleg. 

 Nieuwbouw: Het terrein aan de Gasstraat zal opgeschoond worden met subsidie van 

de provincie. Alles wordt afgebroken voordat de nieuwbouw kan beginnen. 

 Ook zal er begonnen worden met het opschonen van het Gommansplein. Mogelijk dat 

hier ook nog explosieven uit de tweede wereldoorlog liggen. 

 Verkeer: De scooters van Pizza bezorgers Domino’s, gaan kris kras door het centrum 

heen. Mart Gaal zal met Martien Allaerts contact opnemen om te vragen of de 

gemeente eerst met de eigenaar wil praten voordat er boetes uitgedeeld gaan worden. 

Thea Voesten zal dit ook met Frans Coumans, de wijkagent, opnemen. 

 Het parkeerbeleid zal morgenavond in een vergadering weer aan de orde komen. Het 

zal niet eenvoudig zijn om tot een passende oplossing te komen.  

 

7. Agendapunten volgende keer: 

De standaardagenda kan toegepast worden.  

De voorzitter is in juni op vakantie, de volgende vergadering is dus zijn laatste vergadering.  

 

8. Rondvraag;  
De brief van de fam van de Werken komt nog aan de orde. Zij hebben bezwaren tegen de 

komst van nog meer horeca aan de noordzijde van het Henseniusplein. Theo Swinkels geeft 

aan dat die zijde in het bestemmingsplan een nadrukkelijke horecabestemming heeft. Hij kan 

zich niet herinneren dat er destijds door de fam. van de Werken bezwaar is gemaakt. Er is nu 

niet veel meer aan te doen denkt hij. Er komen verder geen punten meer aan de orde.  

 

9. Sluiting; De  vergadering wordt om 21.50 uur gesloten. 

 

 

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 

 

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

