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Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 18-08-2015 

Aanwezig: Twan Christians, Thea Voesten,  Mart Gaal, Frans Coumans 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Fred Bok, Josette Teepen 

 

1.Opening 

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

  

2. n.a.v het verslag van 16-06-2015:  Er zijn geen opmerkingen over het verslag 

 

3. Mededelingen: 

.Het verslag van het gesprek met Sjaak van Meijel komt nog. 

Afsluiting Gouden Leeuwplein is gerealiseerd. Net zoals op andere plekken werken de 

paaltjes wel/niet 

 Het gebiedspanel van dinsdag 3 november zal door Annie Timmermans naar een andere dag 

worden gezet. 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

 

5. Stadspark. 

 Gisteren bijeenkomst geweest. Er zal over een maand nogmaals bij elkaar gekomen worden 

met een uitwerking van te gebruiken materialen. 

 

6. Wijkblad: 
Iedereen heeft de artikelen zoals die geplaatst gaan worden gelezen. Kan nu voor opmaak en 

drukken weg. 

 

7. Bestuursleden: 

Er is een voorstel gemaakt over de taakuitvoering voor de duur van dit jaar. Iedereen is 

akkoord.  

Er is overleg geweest met Tineke Lamers over toetreding tot het bestuur. Ze heeft toegezegd 

over een tijdje hierop terug te komen omdat ze nu door privé omstandigheden er niet toe in 

staat is. 

Mart Gaal heeft Peter Custers gesproken. Hij denkt dat dit een goede voorzitter zou kunnen 

zijn. Hij is actief commissielid bin Inventief en kan zodoende niet toetreden tot het bestuur. 

Mart Gaal wil toch nog een keer met hem spreken. 

 

 

 

 

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


Stichting Wijkraad Centrum Venray  

Secretariaat:       de heer Twan Christians Hofstraat 19    5801 BJ Venray     0478-584655  

secretariaat@centrumvenray.nl  
KvK 12040219         Rabobank Venray 17.39.08.284 

 www.centrumvenray.nl  

 

8. Aandachtsgebieden: 

 Veiligheid.: wachten is op het verslag van Sjaak van Meijel . 

 Kermis is rustig verlopen BOA’S hebben goed hun werk gedaan. In korte terugblik op 

woensdag was er veel lof van de exploitanten. Er komt nog een evaluatie met de 

gemeente. De Omloop was dit keer goed afgezet en de gemeente zal bekijken of dit 

ook bij andere evenementen weer kan gebeuren. 

 IBOR: Mart Gaal zal na de vakantie van Martin Allaerts  langs de punten van aandacht 

lopen 

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

Gommans Plein komen woningen en appartementen en een museum.                           

 Della Snack heeft 23 juli een horeca vergunning gekregen in de Schoolstraat. 

 Bas Konings zal nakijken of Della Snack ook terras vergunning heeft. 

 Parkeerbeleid: Twan Christians heeft nog een gesprek gehad met wethouder Loonen. Op 16 

september is er een bijeenkomst met ondernemer, bewoners en gemeente waar ook het 

parkeerbeleid aan de orde komt. Wij zijn als wijkraad centrum van mening dat de blauwe 

kaart de beste oplossing zou zijn. College is voor afschaffing van betaald parkeren. Bewoners 

die wij gesproken hebben vinden het fijn niet meer te hoeven te betalen en zeker voor bezoek 

dat bij hen komt. Zijn wel benieuwd of ze nog redelijk in de buurt kunnen parkeren. 

Twan Christians zal de wethouder nog vragen hoe het voor de bewoners binnen de afsluiting 

wordt in de toekomst. Ook mensen die nu voor hun deur met een kentekenplaat op een bord 

mogen parkeren, blijft dit zo? Moeten zij € 130,00 per jaar blijven betalen. 

 

7. Agendapunten volgende keer: 

Volgende vergadering is 20 oktober 

 

 

 

8. Rondvraag;  
Thea Voesten geeft aan 20 oktober met vakantie te zijn 

 

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 
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