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1. Opening en vaststelling agenda 

Fred heet iedereen welkom. Frans moet om kwart over acht weer weg.  

2. Verslag vergadering  

Verslag vergadering  januari wordt behandeld:  In februari heeft geen vergadering meer 

plaatsgevonden i.v.m. bestuursperikelen. 

Punt 5 m.b.t. de website heeft Mart contact gehad met Ernst. Het domein moet worden 

aangepast  en dit komt niet van de grond. Ernst gaat hier achterheen en zondag 20 maart 

zullen we het daar over hebben.  Ernst heeft ook gekeken naar de website die behoorlijk 

gedateerd is. Ernst pakt dit op en gaat de site aanpassen. Ook wordt hem gevraagd om 

het mailverkeer te regelen, zodat het mailadres van de wijkraad  op het adres van de 

secretaris binnenkomt. 

Josette deelt mee, dat het terassen beleid wordt uitgevoerd door Nicole Moll. 

Josette voegt hieraan toe dat zij Nicole heeft gesproken en er is een basisstuk waar 

reacties op zijn gekomen . Deze zijn verwerkt en het resultaat hiervan zal worden 

besproken met Horeca, Venray Centraal en de Wijkraad. Dit wordt ingevuld door Thea en 

Mart. Josette geeft dit door. Als de conceptnota binnenkomt wordt deze doorgestuurd 

naar alle bestuursleden.   

3. Mededelingen 

Josette deelt mede dat Han Verkuylen de nieuwe regisseur van wijkteams  wordt ter 

vervanging van Fieke. 

4. Ingekomen en uitgaande post; iedereen heeft alle mails gehad 

Vraag van VVVenlo wordt behandeld onder punt 8 

Enquête van het WRO wordt opgenomen door Fred Blok.   

5. Bestuurswisseling 

Door de bestuurswisseling moeten er wat data doorgegeven worden, zeker m.b.t. het 

gebiedspanel. Fred neemt contact op met Annie Timmermans m.b.t. de datum van het 

gebiedspanel, 4 april. (officieel is de voorzitter van de Wijkraad voorzitter van het panel) 

Taakverdeling wordt aangepast en toegevoegd aan het verslag. 

6. Financiële stukken en jaarverslag 2015 

Thea en Fred hebben de stukken gecontroleerd en Twan gedechargeerd. Dit moet 

officieel bekend gemaakt worden aan de jaarvergadering. Er moet derhalve een 
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jaarvergadering worden georganiseerd. Verantwoording naar de gemeente moet 

plaatsvinden voor 1 mei. 

Afgesproken wordt:  

 3e week van april jaarvergadering 

  Tineke maakt concept agenda en stuurt deze naar Thea 

 Thea kijkt naar de plaats waar de vergadering gehouden kan worden 

 De uitnodiging naar de bewoners van de wijk moet worden verspreid 12 april 

 Drukwerk met uitnodiging aanleveren aan Studio Accent voor 5 april. 

7. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

Deze is voor  vier jaar vastgesteld en er moet, om de subsidie te verkrijgen 

verantwoording in de vorm van jaarverslag en jaarrekening, afgelegd worden. 

 veiligheid en handhaving / centrumoverleg/kermisoverleg/terrassenbeleid 

31 maart is centrumoverleg kermisoverleg en terrassenbeleid.  

 IBOR 

Mart heeft een afspraak met de gemeente. Thea waarschuwt voor een donkere plek bij 

de onderdoorgang bij de Gouden Leeuw. Dit wordt door Mart op de 22
e
 meegenomen. 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling. 

Bij de Gasstraat is de bouw gestart. 

Verloop Borggraaf Paviljoen vordert gestaag. 

 verkeer 

Tineke geeft aan dat de verkeerssituatie bij de uitgang van de parkeergarage op de 

Langeweg een probleem gaat vormen, ook al omdat daar nu de nieuwe huizen met hun 

parkeerplaatsen liggen en de uitgang van de parkeerplaats van de AH gesitueerd is. 

Mart wijst op de gevaarlijke plek op de fietsroute vanuit de Bonte Koestraat naar de 

Hoenderstraat. De auto’s die van de parkeerplaats van de Emté komen moeten hier 

extra uitkijken. 

 “vergeten driehoek”  

Stand van zaken toegelicht door Josette: Er moet een verkeersbesluit komen op basis 

van leefbaarheidsproblemen en niet op basis van verkeersveiligheid. Dit wordt 

volgende week gepubliceerd. Dave Groenen, die de trekker vanuit de gemeente is,  is 

offertes aan het opvragen voor drempels en groenomvorming. Hier is wel een potje 

voor maar eerst wil hij concreet aan kunnen geven wat wel of niet kan en gaat daarna 

pas in overleg met de bewoners.  

8. Rondvraag 

 Mart vraagt of we meedoen met streetleague (Tjeu Bongers). Dit is een programma 

van VVVenlo, om een toernooi te organiseren tussen straatteams. Mocht er een vraag 

komen vanuit de sportcoaches of jongerenwerkers dan zijn we bereid om daarin te 

investeren.  

 Cadeau voor Twan: € 150 en bloemen  

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering. 

 

 

 


