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Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 17-11-2015 

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

Coumans.’Martin Delhij ( Wonen Limburg)                            

Na 21.00 uur: Figen Caylak, Theo Dieleman, Peter Gommans en Bert Schepens ( allen 

gemeente Venray) 

 

1.Opening 

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

  

2.  Wonen Limburg in de persoon van Martin Delhij is vanavond aanwezig om te bekijken of 

ze samen met de Wijkraad Centrum, Gemeente en mogelijk andere instellingen, kunnen 

komen tot een visie voor de huurders/bewoners van het centrum van Venray. Martin Delhij 

geeft aan dat Wonen Limburg in het centrum 280 woningen te huur heeft van de 1080 

woningen die er in het centrum staan. Het percentage ouderen van 65+ in centrum is 37%, 

terwijl dit voor heel Venray 18 % is. Wijkraad kan zich nog moeilijk voorstellen wat hier 

onder visie verstaan wordt en zou graag wat meer zaken op papier willen zien. Martin Delhij 

geeft aan dat hij wel een voorstel wil maken waar op gereageerd kan worden. Intentie is om in 

eerste kwartaal 2016 de visie klaar te hebben. Frans Coumans en Twan Christians geven aan 

om met Martin Delhij naar een eerste opzet te kijken. Ze prikken samen een datum en dan 

komt het stuk weer terug in de Wijkraad. 

 

3.n.a.v. het verslag van 20-10-2015 

Punt 3: daar waar waarschijnlijk staat moet voorlopig zijn. 

Punt 4: Post van bewoners Jerusalem. Naar hen is aangegeven met de gemeente 

contact op te nemen. Dit is ook gebeurd en of dit concreet tot verandering heeft geleid 

is niet bekend. 

Punt 8: Josette Teepen heeft de BOA’S geen bloemen gegeven maar wel de complimenten. 

Frans Coumans heeft contact gehad met verkeersdeskundige van de gemeente. Verslag       

hiervan zal naar de bestuursleden Wijkraad gestuurd worden. 

4. Mededelingen: 

 Wil iedereen het declaratie formulier insturen voor 15 december. 

 Mart Gaal zal nog contact opnemen met Ernst Martens over de overname van de 

website van Ralph Hoffschulz die het bestuur verlaten heeft. 

  

5. In en Uitgaande Post: 

Alle mails zijn doorgestuurd.  

. 
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6. Bestuursleden: 

Het huidige bestuur heeft eendrachtig besloten om mensen die politiek actief zijn toe te laten 

tot het bestuur van de Wijkraad Centrum Venray. Dit is een verandering van visie met het 

vorige bestuur. 

Het feit dat men moeilijk aan bestuursleden kan komen zal dit mogelijk wat gemakkelijker 

maken. Er zijn enkele belangstellenden. 

 

7. Aandachtsgebieden: 

 Kermisoverleg is op 27 november om 9.00 uur. 

 Centrumoverleg is 16 november geweest. Valt niets nieuws over te vertellen. We 

blijven het volgen. 

 IBOR: Mart Gaal zal 2 december weer een rondgang met Martien Allaerts maken. 

 Nieuwbouw: rondom het project “Gasstraat” is nog veel onduidelijkheid. De 

bedoeling was om voor 1 januari 2016 te starten met het opschonen van het terrein. 

8. Agendapunten volgende keer: 

Volgende vergadering is 19 januari 2016. In december is etentje met bestuur. 

 

Mensen van de gemeente komen nu in de vergadering. 

25 juni is er een overleg geweest waarbij Mart Gaal en Thea Voesten van de Wijkraad 

Centrum aanwezig waren met ambtenaren van de gemeente. Naar aanleiding van het verslag 

hiervan en de afspraken die toen gemaakt zijn, is dit overleg nu met wijkraad en gemeente. 

Er zijn een aantal punten die nagelopen worden en waarbij snel blijkt dat de gemeente vaak 

weinig kan doen omdat er geen wettelijk kader is. Handhaving is een groot thema hierbij. 

Gemeente bezuinigd steeds meer op handhaving. 8 december is er een bijeenkomst op het 

gemeentehuis voor alle inwoners om over dit thema te spreken.  Thea Voesten en Mart Gaal 

zullen hier naar toe gaan. 

We spreken af dat wij als wijkraad contact opnemen met de voorzitter van de 

winkeliersvereniging om te horen hoe zij met het uitstallingbeleid omgaan. 

Ook wordt aangegeven dat het goed zou zijn om te bekijken of het fietsverbod in de 

Schoolstraat na winkelsluiting, opgeheven zou worden. 

 

  

Twan Christians 

Secretaris Wijkraad Centrum Venray 
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