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Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 16 -06-2015 

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

Teepen 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Theo Swinkels 

 

1.Opening 

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

  

2. n.a.v het verslag van 19 mei 2015:  
Agendapunt 6: Gesprek met Sjaak van Meijel is 21 juni en niet 16 juni zoals in het verslag 

staat. 

 

3. Mededelingen: 

Nu de voorzitter afgetreden is en er nog geen nieuwe voorzitter gevonden is, zal Twan 

Christians tijdelijk waarnemend voorzitter zijn. Volgende vergadering zal naar een nieuwe 

taakverdeling gekeken worden. 

Josette: Het gebiedspanel is 3 november op een dinsdag. Nu er geen voorzitter meer is zal 

Twan Christians vragen of het overleg naar maandag of woensdag kan, zodat hij kan 

deelnemen. 

De herziening van de grenzen van de wijkraden worden door B&W vastgesteld. Daar waar er 

iets veranderd in een wijk zal dit eerst met de wijkraad besproken worden. 

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

 

5. Stadspark. 

 De notulen en de schetsen  zijn naar iedereen doorgestuurd. Nu wordt er door de ambtenaren 

van de gemeente een kostenplaatje berekent en hierna komt de werkgroep weer bij elkaar. 

 

6. Wijkblad: 
Half augustus zullen we proberen een nieuwe uitgave van ons wijkblad te maken. Hierin zou 

dan ook en interview met de scheidende voorzitter kunnen staan. 

 

7. Vergeten Driehoek: 

Mart Gaal is vanwege ziekenhuisopname niet naar deze bijeenkomst kunnen gaan, was 

afgemeld. Thea Voesten was namens wijkraad centrum aanwezig. Op initiatief van de 

gemeente waren ondernemers, bewoners, wijkraad en andere belanghebbende uitgenodigd. 

Alle problemen waarmee de Vergeten Driehoek te maken heeft kwamen aan de orde. De 

overlast neemt toe en door jongeren wordt er intimiderend opgetreden. 
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Op 18 juni is er een gesprek met burgemeesters, politie en justitie, waarin dit probleem 

besproken wordt. Hierna zullen er maatregelen getroffen worden. 

 

Het Witte huis, wat een doorn in het oog was, is nu verkocht. Hopelijk wordt het nu 

opgeknapt. In dit overleg is ook afgesproken dat Dave Groenen, ambtenaar van de gemeente, 

kan kijken of hij ondersteuning kan geven. Ook is er nog een mogelijkheid dat Teun van 

Gelder van Synthese de werkgroep van de Vergeten Driehoek kan ondersteunen 

 

8. Aandachtsgebieden: 

 Centrum overleg is op 13 juli Op 4 juni is er een kermis overleg geweest en dat zal 

nog een keer voor de kermis zijn. 

 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. 

 Handhaving: Wanneer het parkeerbeleid zal veranderen zullen ook de taken van de 

BOA’S veranderen. We zullen hier als wijkraad attent moeten zijn. Door vertrek van 

een aantal ambtenaren en een andere organisatie structuur bij de gemeente zullen wij 

als wijkraad ook met andere ambtenaren van de gemeente te maken krijgen. 

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

aandacht lopen i.p.v. vergaderen.  

Het is nog steeds wachten op de afsluiting van het Gouden Leeuw terrein. De skaters 

zijn nu weg op het Schouwburgplein, geeft rust bij de bewoners 

 Er komt nieuwbouw aan de Langeweg, bij de nieuwbouw Albert Heijn. Eindstraat en 

Gommans plein komen woningen en appartementen 

 

7. Agendapunten volgende keer: 

We besluiten 18 augustus te vergaderen omdat dan de kermis net voorbij is en het wijkblad 

uitkomt. Taakverdeling bestuursleden zal op de agenda komen. 

 

 

 

8. Rondvraag;  
Fred Bok en Mart Gaal zullen beiden iemand benaderen die misschien interesse heeft in een 

bestuursfunctie binnen de wijkraad. 

 

 

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 
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