
 

 

Wijkraad Centrum Venray  
. 

Verslag 17 mei 2016 
Aanwezig: Fred Blok, Arno Vullings, Mart Gaal, Thea Voesten, Josette Teepen, Frans 

Coumans en Tineke Lamers 
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Volgend overleg wordt gepland om 19.30 uur. (Doorgeven aan BRL) 

 Toevoegen aan agenda Website  

o Verslagen als die vastgesteld zijn mogen ze op de site. (doorgeven aan Ernst  

o Stukken die interessant zijn voor de bewoners (b.v. vanuit gemeente) kunnen 

ook op de site geplaatst worden 

2. Verslag vergadering  19 april 2016 

Verslag wordt volgens het schrijven van Josette aangepast. Agendapunt kascommissie 

wordt voor financiën geplaatst. Op deze manier kan het verzonden worden naar de 

gemeente. 

3. Mededelingen 

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

 Aanspreekpunt gemeente.  

Dit is een flexibel uur dat ingevuld kan worden. Via Peter Gommans kan er contact 

opgenomen worden om een eventuele afspraak te maken.  

 Mailing omtrent zaken met de markt. 

Het blijkt nogal complex, een zaak waar wij weinig in kunnen betekenen. De 

vergadering geeft aan dat het een goede zaak zou zijn als winkeliers en marktlui het 

met elkaar eens zouden kunnen zijn over openings- en sluitingstijden. 

 Ambitiedag 2017 

Hier is niet meer over gesproken 

 24 mei Witte Hoeve 19.30 uur vrijwilligersbeleid.  Thea en Tineke gaan hier naar toe. 

 24 mei Arno naar Brukske  

 26 mei openbare vergadering m.b.t. centrum visie Thea gaat tezamen met Mart 

hierheen. 

 21 juni  WRO komt een toelichting m.b.t.  slimburgers. 25 juni komt de officiële dag.  

(21 juni is onze eigen vergaderdatum) 

5. Wijzigingen email 

Mailadres van Tineke is ingevuld.   

Briefpapier moet aangepast worden.  

Gemeente checken of via de Kamers van Koophandel alles is gewijzigd.  

6. Financiën 

Overdracht met Twan is gedaan.  

Drukwerk is nog niet gefactureerd. Dit is inmiddels gebeurd.  

Bank is ook geregeld. 

7. Punten uit de aandachtsgebieden:  



 leefbaarheidsubsidie  

Er komt een aanvraag vanuit het kermispromotieteam om een bijdrage voor met name 

de opening. De vergadering stelt € 750,00 ter beschikking. Thea informeert Heleen 

Busser hierover. 

 Weekmarkt 

Tijden worden de 17
e
 behandeld, voorstel van 11.00 – 17.00 uur. We nemen een en 

ander ter kennisname aan.  

 veiligheid en handhaving / centrumoverleg/kermisoverleg/terrassenbeleid 

o Er komen nadere regels m.b.t. het terrassenbeleid  

o terrassen worden zo voor en na aangepast. Piazza is al aangepast.  

o Chico is nog niet aangepast. Dit is doorgegeven aan Martin 

o Bloemenzaak Bouwmans uit Deurne moet ook indikken. Mart zorgt dat 

Martin hier foto’s van krijgt.  

o Broodjeszaak Barto heeft de lijnen om vast te leggen ’s avonds uitliggen zijn 

struikelblokken!. 

o Deken Thielenstraat men weigert dit aan te passen zonder directe reden te 

geven.   

o Stoep oversteek bij Deken Thielenstraat / Hoenderstraat. Deze is extra 

aangelegd, mede ook voor de kinderen die van de St. Petrus Bandenschool 

lopen naar de sportzaal aan de Langeweg. De leerkrachten maken hier niet 

allemaal gebruik van. Je ziet ze met de hele klas over het fietspad lopen 

terwijl ze de stoep aan de overkant kunnen gebruiken. Ook zijn zij niet 

allemaal op de hoogte van het feit dat dit een stoep is waar kinderen veilig 

over kunnen steken. Verder realiseren ook niet alle automobilisten dat het hier 

een stoep betreft waar voetgangers voorrang hebben. Jacob.beens@venray.nl  

 Kermisoverleg  

o Er is gesproken over de plaatsing van de attracties, wij zijn hier tevredenover 

o Er komen steltlopers. Dillen komt en vraagt 2 beveiligers.  

o Vuurwerk blijft. 

o Loterij verdwijnt. 

o Volgende week kermispromotieteam.   

 IBOR 

o De vraag is gekomen of er geen pasjes beschikbaar zijn voor taxi’s. Mart 

vraagt bij Martin na of er een mogelijkheid is om te telefoneren bij de 

centrale zodat van daaruit de paaltjes naar beneden kunnen worden gelaten. 

De vraag is of er altijd bemensing binnen dat bedrijf is.  

o Verloedering in de Henseniusstraat en bij het pand Any time. Kunnen de 

eigenaren hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld? 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

o Nieuwbouw in de Gasstraat ligt stil.  

o Borggraaf Paviljoen. 

 verkeer  

o vergeten driehoek 

o verhoging wordt uitgevoerd 

o perken worden aangelegd deze moeten worden onderhouden door de buurt 

zelf. Dit wordt uiteindelijk door Monsdale gedaan.  

8. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

9. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering  

mailto:Jacob.beens@venray.nl


21 juni volgende vergadering 


