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Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 20-10-2015 

Aanwezig: Twan Christians, Fred Bok, Josette Teepen, Frans Coumans.                           

Tinke Lamers (toehoorder) 

Afwezig: Ralph Hoffschulz, Thea Voesten (vakantie), Mart Gaal ( ziek) 

 

1.Opening 

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

  

2. n.a.v het verslag van 18-08-2015:  Er zijn geen opmerkingen over het verslag 

 

3. Mededelingen: 

 Sjaak van Meijel is ernstig ziek en zal waarschijnlijk niet meer terug komen. Hij wordt 

vervangen door Gea Denissen. 

 Het gebiedspanel is maandag 2 november. Twan Christians zal hier aan deelnemen. 

 

4. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

Er is post gekomen van de gemeente Venray over de subsidieregeling en de ingediende 

jaarstukken. Men is akkoord gegaan met de stukken die men ontvangen heeft en er is 

nogmaals aangegeven dat men tweemaal de jaarlijkse subsidie als maximaal op de rekening 

hebben staan. Wil men voor een bepaald project sparen dan moet een schriftelijk verzoek voor 

worden ingediend om vermogen op te bouwen. 

Er is brief gekomen van de bewoners van Jerusalem over de verlichting bij de voordeuren van 

hun appartementen. Adviseren dat hun contact opnemen met John Park van de gemeente 

 

5. Bestuursleden: 

Nogmaals wordt er geconstateerd dat het moeilijk is om bestuursleden te vinden. 

Er is overleg geweest met twee personen over toetreding tot het bestuur. Beiden zijn politiek 

actief door deelname aan een commissie binnen hun partij. Tot nu toe hebben wij als bestuur 

ervoor gekozen dit niet toe te staan en dit vastgelegd in de statuten. 

De vice voorzitter stelt voor dit met de huidige bestuursleden in een apart over te bespreken 

wat we hiermee doen. 

 

 

 

 

8. Aandachtsgebieden: 

 Kermisoverleg is op laatste moment afgelast vanwege afwezigheid wethouder. Frans 

Coumans geeft aan dat dit niet zou moeten kunnen omdat er veel energie is gestopt om 
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een datum te vinden. Kermis exploitanten hebben al lang geleden deze afspraak 

gepland en kunnen niet zomaar een andere datum. Heeft van verschillende mensen 

gehoord dat ze zwaar teleurgesteld waren. Helene Busser heeft hierop gereageerd 

n.a.v. de opmerkingen in deze vergadering. 

 Josette Teepen geeft aan dat de Boa’s bloemen hebben gekregen n.a.v. onze 

opmerkingen in vorige vergadering, dat mede dankzij hen de kermis goed is verlopen. 

 Er is overleg geweest over de Vergeten Driehoek met abtenaren van de gemeente over 

de zaken die mogelijk wel kunnen in dit gebied. Het ging nu vooral over 

verkeersmaatregelen die niet kunnen. 

 Frans Coumans geeft aan dat de rotonde bij de Paterskerk gevaarlijk situaties kent. 

Vooral verkeer dat naar de Patersstraat rijdt, gaat veel te hard de rotonde op. Hij zal 

met de verkeerskundige van de gemeente contact opnemen. 

 Nu de gemeente de wegen in het centrum aan het afschaven is kan dit gevaarlijke 

situaties opleveren omdat de putdeksels nu hoger komen te liggen. 

 

7. Agendapunten volgende keer: 

Volgende vergadering is 17 november. 

 

8. Rondvraag;  
Josette Teepen geeft aan dat bewoners uit de Oranjebuurt een bijeenkomst hebben gehouden 

waar mogelijk ook een Wijkraad kan voortkomen. 

  

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 
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