
  

Wijkraad Centrum Venray  
 

 

Verslag bijeenkomst 19 september 2016 
 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats:  BRL 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Toegevoegd wordt de aanvraag uit het leefbaarheidsfonds van de Vergeten Driehoek. Dit 

wordt behandeld onder punt 5 “Financiën”. 

2. Verslag vergadering 21 juni  

Naar aanleiding van:  

In het persbericht stond dat de loterij doorgegaan was dat was voorbarig. 

Afspraak met Thea m.b.t. financiën is blijven staan.  

3. Mededelingen 

Tineke vraagt naar de diverse overlegsituaties. Afgesproken wordt dat iederen zijn/haar 

overlegsituatie doorgeeft met de doelstelling aan Tineke 

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

 Relevante mails zijn doorgestuurd, behalve de mailing m.b.t. parkeren van Louis 

Volleberg. Tineke zal deze alsnog doorsturen (met excuses) 

 Aanvraag leefbaarheidsfonds Stg. Carillon. Dit wordt behandeld bij punt 5 

“financiën”. 

5. Financiën 

Arno geeft een uitleg van de financiële zaken. 

De vergeten driehoek.  

In totaal is in eerste instantie € 6.000 toegezegd. Bij de tweede toezegging is € 3,000 

toegezegd. Nu wordt besloten € 2.500,00 toe te zeggen,  met dien verstande, dat er toch 

een dosis zelfwerkzaamheid aan ten grondslag moet liggen.   

Hierbij stellen wij de voorwaarde, dat 1/3 eigen inbreng staat voor 2/3 subsidie van de  

Wijkraad tot een maximum van € 2.500,00 voor dit jaar. Tineke stuurt een briefje eerst 

ter goedkeuring. 

Stg. Carillon 

We zeggen € 500,00 toe. Tineke schrijft een brief. 

6. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

Stg. Carillon 

 weekmark. Dit is een lastig item, men komt er moeilijk uit.  

 veiligheid en handhaving.  



- Mart informeert nog eens naar de stoepfunctie aan het eind van de Deken 

Thielenstraat  

- Er wordt in de vergeten driehoek redelijk gehandhaafd. 

- Verder wordt er slecht gehandhaafd.  

- Plaatsing van paaltjes op de Kempweg aan beide zijden om het parkeren te 

belemmeren. Thea neemt contact hierover op met Jacob Beens (gemeente). 

 centrumoverleg   

1 augustus is centrum overleg geweest. Het nieuwe overleg is 10 oktober. Thea heeft 

het verslag toegestuurd aan het bestuur (is de 19
e
 binnen gekomen).  

- Uitstallingsbeleid wordt opgepakt met Venray Centraal.  

- Old timer heeft geen vergunning en er wordt niet gehandhaafd.  

- Peter Gommans wordt door Thea benaderd om een en ander door te spreken. 

- Advies van Josette : “blijven zeuren” aangeven waar de problemen liggen en een 

half uur claimen op de tijden die wij willen. Iedere maand een uur bij elkaar zitten 

en evalueren. 

 Kermisoverleg 

- Er is één evaluatie geweest op woensdag met de kermis, gezellig. Exploitanten 

verklaarden een goede kermis te hebben gehad maar de horeca was te groot. 

Concurrentie tussen horeca qua geluid is hinderlijk.  

- 21 oktober komt dit allemaal terug  

 terrassenbeleid  

Valt onder horeca overleg. Dit beleid is opnieuw uitgewerkt maar we hebben nog niets 

ontvangen. Opvragen bij Rina das Dores handhaving en beveiliging. 

 IBOR 

- Mart heeft op 28 september een afspraak met Martin Alards 

- Spreken over het terras van Toff. 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

- Wij zijn op het wijkradenoverleg geweest en hebben met Nancy Pronk gesproken 

We hebben haar gevraagd, ons op de hoogte te houden m.b.t. gebeurtenissen in het 

centrum. 

- Gasstraat ontwikkeling is nog steeds niet duidelijk. 

 verkeer  

- Parkeren driehoek 

Mart heeft met Arthur gesproken er wordt daar in de vergeten driehoek nog steeds 

geparkeerd waar het niet kan en mag.  

Binnengekomen mail van Louis Volleberg moet besproken worden met de 

gemeente. 

- Kempweg 

Is besproken onder punt 6 

7. Rondvraag en sluiting 

Mart: Bulent. Mag alleen maar op vrijdag en zaterdag staan i.v.m. zijn uren.  

 

Vergadering wordt om 20.48 uur afgesloten. 


