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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

Verslag 21 juni 2016 
 

Aanwezig:  Fred Bok, Thea Voesten, Mart Gaal, Frans Coumans en Tineke Lamers 

Afwezig: m.k. Josette Teepen en Arno Vullings vertegenwoordigt ons bij het WRO 

  
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Fred opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Website en de site van de gemeente 

De vraag is of de koppeling van onze website aan die  van de gemeente die destijds via 

het gebiedspanel is samengesteld nog functioneel is. 

Fred neemt dit mee in het overleg van het gebiedspanel.  

2. Verslag vergadering 17 mei  

Wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Info vergeten driehoek 8 juni 

Thea is hier met Mart naar toe geweest. Met het bestuur bijeen gezeten. Riny is gestopt 

binnen deze groep omdat er geen betrokkenheid is. Zij heeft wel de stukken, maar wordt 

van geen enkele kant betrokken. Zij was penningmeester Ernst neemt deze taak over . 

Het is een goede vergadering geweest. Ons bestuur spreekt zijn bezorgdheid uit. Er heeft 

nog een discussie plaatsgevonden m.b.t. de vraag is men BTW plichtig.  

Info m.b.t. OV 15 juni 

Thea en Mart zijn ook hier naar toe geweest. Wij waren de enige wijkraad (ook 

dorpsraad) We hebben wat vragen gesteld; b.v. toiletten op de sprinter gaan er komen  

en de frequentie van reizen wordt opgewaardeerd naar 4 x per uur een trein. Wat betreft 

het busvervoer, dit wordt aangepast wel worden nog alle kerkdorpen bediend, maar er 

worden wat stops hier uitgehaald. Ook zal er gereden worden met kleinere bussen.  

30 juni is het vervolg waar Mart en Thea zich voor opgegeven hebben.  

Info m.b.t. sLimburgers 25 juni 

Wij gaan hier niet naar toe uit de stukken komt niet naar voren dat wij hier een rol in 

zouden kunnen spelen. 

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

 Aanvraag financiële bijdrage kerststal 

We kunnen voor dit jaar geen toezegging doen.  

 WRO deelname 

Hier is Arno naar toe. 

 Kermis persbericht. Hierover neemt Thea contact op met Helene Busser 

 Netwerkbijeenkomst 25 juni Kronenberg sLimburgers 
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Gaan we niet naar toe 

 Evaluatie “Bijeen”  ambitiedag 

Frans is hier naar toe geweest. We hebben hier geen echt grote verwachtingen van. 

 Rabobank vrijwilligers 

Thea en Tineke zijn daar naar toe geweest.  Was niet echt een succes. We hebben 

wel wat raad gekregen naar vrijwilligers toe. 

5. Financiën 

Er is geen zicht op de financiën. Op korte termijn maakt Fred een afspraak Arno om de 

financiën door te spreken. Thea sluit hierbij aan. Doel is duidelijk te krijgen hoe de 

financiën er voor staan. Jaarrekeningen en begrotingen. Fred neemt hier het initiatief 

voor. 

6. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

Er is een nieuw formulier ontwikkelt dit wordt goedgekeurd door de vergadering. 

Alleen moet er nog een informatie bij komen met daarin het adres waar het formulier 

naar toe moet. Tineke past het aan. Dit moet op onze site komen. Thea heeft het reeds 

doorgestuurd naar Heleen Busser.  

 weekmarkt 

De informatie is doorgestuurd. Mart vraagt zich af of Venray Centraal en de Marktlui 

het ooit eens worden. Er komt geen eensgezindheid over openingstijden en grootte van 

kramen 

 veiligheid en handhaving 

 centrumoverleg:  uit contacten blijkt dat nieuwe ondernemers niet altijd geïnformeerd 

zijn over wat wel en niet kan, b.v. de reclamebelasting 

 kermisoverleg/terrassenbeleid: Het probleem met de plaatsing van stoelen op het terras 

van Chico is deels opgelost. Binnen het terrassenbeleid heerst er onenigheid m.b.t. 

Plastic bekers of glas. Als er geen staand publiek is of buitenbar mag er getapt worden 

in glazen. Dit is een afspraak die enige tijd geleden gemaakt is en waar sommigen nog 

steeds niet tevreden over zijn.   

Fygen (overleg tussen handhaving politie en Wijk) is geregeld.  

 IBOR 

Tineke heeft wat problemen doorgegeven en vraagt zich ook af waarom er wel op 

stoepen schoongemaakt wordt, maar niet in de goten. Mart neemt dit mee. 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

Er zit nog steeds geen schot in de bouw bij de voormalige gasfabriek. 

24 juni bereikt Parkeind zijn hoogste punt 

19 mei informatiebijeenkomst centrumvisie geweest. 

Er is een nieuw plan getoond waarbij De Bleek wordt verbouwd. Er komt een nieuw 

plan met een aanjaaggroep en een centrummanager. Een afspraak voor een vervolg 

overleg ligt bij de aanjaaggroep. 

 verkeer  

Aan het stoepprobleem (kinderen die vanuit de school over het fietspad lopen i.p.v. de 

stoep). Mart heeft een brief die naar de school gaat, met uitleg. 

Tegemoetkomend verkeer Deken Thielenstraat wordt ook aan gewerkt.  

7. Rondvraag en sluiting 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 


