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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

Verslag bijeenkomst 15 NOVEMBER 2016 

 

Aanwezig: Fred, Arno, Thea, Mart, Josette, Frans, Tineke 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

Toegevoegd wordt het bestuursetentje aan het eind van het jaar 

2. Verslag vergadering 18 oktober 

Notulen onder punt 6 zijn opgevraagd door Thea en ze zijn binnen in concept. 

Punt 4 m.b.t. bomenkap. Thea deelt mede dat de Kempweg gedeeltelijk opgeknapt is en 

eens in de drie jaar wordt er gesnoeid. 

Thea en Mart zijn naar de kermisevaluatie geweest. Geluid blijft een probleem 

3. Mededelingen 

Bezoek aan het busbedrijf van Arriva 

Thea en Mart zijn hier naar toe geweest. Het was een prima bezoek, prachtige fabriek 

logistiek indrukwekkend. Het was een goed verzorgde reis. Wat betreft het functioneren 

van Ariva, alles blijft bereikbaar. 

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

In:  De vergeten Driehoek mail 8 november; er wordt niet meer op gereageerd, 

tenzij zij weer met een nieuwe mail komen. 

  Gemeente Venray: Besluit wijkgrenzen mail 9 november (van Rhee) 

  In principe zijn er geen wijziging. 

Uit:  Schrijven De vergeten Driehoek antwoord op hun mailing 

Schrijven Stg.  Carillon. De Stg. Carillon heeft een positieve beoordeling van 

de aanvraag gekregen, maar heeft daarop nog niet gereageerd.  

Er wordt besloten om in de regeling voor een aanvraag een Deadline op te 

nemen. 

5. Financiën 

Er zijn geen nieuwe zaken te melden. 

6. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie geen nieuwe aanvragen. 

 veiligheid en handhaving.  

Horeca en centrumoverleg  Frans is hierbij aanwezig geweest en er zijn geen 

bijzonderheden m.b.t. het centrum te melden. Nieuwe teamleider is voorgesteld 

opvolger van Henri is Monique Mol zij wordt vervangen door Pieter Driessen. 

 Kermisoverleg 

Muziek blijft een probleem er moet nog een verslag komen 

 terrassenbeleid handhaven op overtreding.  
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Uitstallingsbeleid. Er is een gesprek geweest met Peter Gommans. Arno geeft aan dat 

wanneer wij het belangrijk vinden moeten wij een en ander aansturen. Er wordt een 

afspraak gemaakt met Bert Schepers en Peter Gommans.  Liefst aansluitend aan de 

werktijd. Afspreken wanneer er waarop gehandhaafd gaat worden. Thea, Mart en 

Frans willen graag deelnemen aan dit gesprek. 

 IBOR geen verdere informatie 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

In de Gasstraat gebeurt niets. Hoek Marktstraat Eindstraat wordt begin december 

opgeleverd. 

 verkeer  

Monitoren vergadering over de blauwe zone. Men is redelijk tevreden. 

Bij de Schakel zijn wat problemen m.b.t. parkeren Er zijn nu mensen die  een 

ontheffing hebben gekregen.  

7. Wijkradenoverleg. Er zal weinig vernieuwd worden.  

8. Rondvraag en sluiting 

Tineke neemt contact op met BRL vanwege de planning. (is inmiddels gebeurd en het 06 

nummer van Roel is verstrekt. 

Han Verkuylen is coördinator van het Wijkteam hij wil kennis maken met iemand van ons 

en een lijntje hebben.  

Ambitiedag we laten ons verontschuldigen borgh295@planet.nl  Tineke zorgt hiervoor.  

Etentje 11 december 16.00 uur bij  Anno 54. Thea en Tineke doen een “vooronderzoek” 
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