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Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 19 -05-2015 

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

Coumans, Josette Teepen 

Afwezig: Ralph Hoffschulz 

 

1.Opening 

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

  

2. n.a.v het verslag van 21 april 2015:  
De overlast van de pizzabezorgers van Domino’s is afgelopen. Er is nog geen gesprek 

geweest met Domino’s. 

 

3. Mededelingen: 

Geen aparte mededelingen, komen terug tijdens de agendapunten in deze vergadering. 

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

Er is nog een brief gekomen van de gemeente over een bijeenkomst over de veehouderij in 

onze gemeente. Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

5. Stadspark. 

.De werkgroep is weer bij elkaar geweest en zoals afgesproken zijn de opmerkingen van 

vorige vergaderingen verwerkt in de huidige presentatie. Dit was tot ieders tevredenheid. 

Wanneer de notulen en de schetsen binnen zijn zullen die worden doorgestuurd. Nu wordt er 

door de ambtenaren van de gemeente een kostenplaatje berekent en hierna komt de werkgroep 

weer bij elkaar. 

 

6. Aandachtsgebieden: 

 Leefbaarheidsfonds: Geld voor het veteranenmonument van € 750,00 is overgemaakt. 

 Centrum overleg: De burgemeester heeft voorgesteld om het centrumoverleg en het 

horecaoverleg in elkaar worden geschoven. De wijkraad zal hieraan blijven 

deelnemen. In het horecaoverleg is afgesproken de sluitingstijden voor de muziek met 

de kermis om 1.00 uur zal blijven. Zaterdags om 2.00 uur. Kermis overleg is begin 

juni i.p.v.18 mei. 

 Veiligheid: nieuwe rotonde bij de Paterskerk is klaar en ziet er prachtig uit. Men was 

vergeten om de trottoirs te verlagen bij het oversteken voor mensen met rolstoel of 

rollator. Is inmiddels gemaakt. 
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 Handhaving: Het gesprek met Sjaak van Meijel dat 22 juni stond wordt nu 16 juni. Het 

vooral over de inzet van de BOA’S wanneer er een ander parkeerbeleid komt. Ook 

naar de tijden van inzet zal gekeken worden. 

 Ondernemers zijn ook met elkaar in overleg om tot een eenduidig beleid van de 

openingstijden van de winkels te kijken. Wanneer het parkeerbeleid veranderd wordt 

zullen de ondernemers ook wat moeten doen om meer mensen naar hun winkels te 

krijgen. De parkeerplaats in de Hoenderstraat waar ondernemers voor €1,00 per dag 

kunnen parkeren blijft bijna leeg. Ook hier voor de toekomst naar kijken. Eind juni zal 

de gemeenteraad een besluit nemen. 

 Terrassenbeleid: Met de nieuwe zaterdag markt en de opstelling hiervan is er veel 

verbeterd. Het ziet er prima uit. 

 IBOR: Mart Gaal zal in de toekomst meteen met Martin Allaerts  langs de punten van 

aandacht lopen i.p.v. vergaderen. Voor de losliggende platen in de Schoolstraat zal nu 

eindelijk een oplossing zijn. Er wordt met een andere aannemer gewerkt. Afsluiting 

van het centrum blijft een probleem. 

 Vergeten Driehoek: Volgende vergadering op de agenda. 

 

7. Agendapunten volgende keer: 

Bestuursleden/voorzitter. 

Wijkblad. 

Vergeten Driehoek 

 

 

8. Rondvraag;  
13 juni is er een open dag in de bouw. Vincentiushof zal dan ook te bezichtigen zijn. 

11 juni is er een bijeenkomst over een huisartsenpraktijk in het centrum. 

De brief van de fam van de Werken is doorgespeeld naar de gemeente. 

 

 

 

 

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 
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