
 

  

Wijkraad Centrum Venray  
 

 

Verslag bijeenkomst 18 oktober 2016 
 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats:  BRL 

 

Aanwezig: Thea Voesten, Josette Teepen en Tineke Lamers 

Afwezig: Mart Gaal, Arno Vullings, Fred Bok en Frans Coumans allen m.k. 

 
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Bij afwezigheid van Fred, neemt Thea het voorzitterschap op zich. 

2. Verslag vergadering 19 september 

- Opmerking van Thea m.b.t. financiën blijft staan. Zij zal met Arno contact opnemen 

- Opnieuw mailtje naar Veiligheid en handhaving en specifiek vragen naar aanpassing 

horecabeleid. (actie Tineke) 

- Bij Mart navragen welke afspraken met Alard zijn gemaakt (actie Tineke)  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

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

- Reactie gemeente op aanvraag bomenkap Kempweg. Thea licht de problemen toe.  

- Agenda WRO 25 oktober Fred en Arno in het Stekske 

- Instructie handhaving blauwe zone 

- Stg. Carillon brief kan verzonden worden. Offerte moet duidelijk aangeven dat zij het 

ook uit gaan voeren. (actie Tineke) 

- Vraag Josette i.v.m. Panel. Deze vergadering de 7e wegens gebrek aan agendapunten 

afzeggen en op de agenda voor de volgende vergadering. Anny krijgt opdracht om dit 

te regelen. Centrum is de enige Wijk die nog actie een Panel heeft. 

5. Financiën 

Bij afwezigheid van de penningmeester zijn hier geen mededelingen 

6. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

Wat betreft de Vergeten Driehoek. Alles is betaald bij navraag bij de gemeente dus wij 

voelen ons niet verplicht nog geldelijke bijdrage te leveren. 

 weekmark.  

Blijft waarschijnlijk een probleem waar partijen elkaar moeilijk vinden 

 veiligheid en handhaving. Vraag horecabeleid. 

 centrumoverleg   

overleg 10 oktober. Mart Gaal vragen Nicole Peters heeft de notulen gemaakt. 



 Kermisoverleg 

- Op 21 oktober is de evaluatie.  

 terrassenbeleid handhaven op overtreding.  

 IBOR 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

 verkeer  

7. Rondvraag en sluiting 

Problematiek op de Kempweg (paaltjes op trottoir)  10 november is monitoringsoverleg. 

Hierbij wordt  de parkeertelling en de blauwe zone meegenomen. Thea en Mart gaan 

hier naartoe. 

Evaluatie Wijkteam 2016. Bepalen doelstellingen 2017.  

De brede werkgroep managers komen bij elkaar op 15 december van 09.00 – 12.00  

Rooyse Wissel op de agenda voor volgende vergadering. 

Statushouders vrijwilligers uitnodigen in de jaarvergadering om eventueel een toelichting 

te houden m.b.t. de huisvesting in het centrum.   


