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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

Bijeenkomst 20 december 2016 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

2. Verslag vergadering 15 november  (zie bijlage) 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt onveranderd vastgesteld.  

3. Mededelingen 

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

In:  De vergeten Driehoek mail Ben Rutten 16 december 

In het voorjaar heeft een vergadering plaatsgevonden waarin sprake was van 

bankkosten van € 46,00. Wij zullen vragen wat zijn de kosten, waar zijn ze aan 

besteed, is er  een actieplan. Kortom openheid van zaken, boekhouding 

bankafschriften, acties afgelopen jaar planning komend jaar. Men moet 

verantwoording afleggen voor bestede gelden. Ook wij moeten dat doen. Kortom 

een brief sturen met de vraag m.b.t.  hun actieplannen. Het kan niet zo zijn dat wij de 

stichting in het leven moeten houden 

5. Financiën 

 Declaratie  bestuur. € 60,00 verder op declaratiebasis. Tineke maakt hier een nieuwe 

opzet i.v.m. omgaan met declaraties. 

 Het verzoek van Arno om de aanvragen voor het eind van de maand in te dienen. 

 Naar aanleiding van de opmerking m.b.t. een reservering die nog staat van rond de  

€ 2.000  wordt het Borggraaf Paviljoen verzocht een vraag te  geformaliseren rond de  

€ 2.000 

 Voor de komende jaarvergadering wordt voorgesteld het Rooys Gidsen Gilde 

rondleidingen te laten organiseren voorafgaand aan  de jaarvergadering. Tineke zal 

het idee inbrengen. 

6. Bestuurszaken 

 Vertrek Thea 

Tineke maakt met Mart een afspraak over planning. Een overzicht van taken en wie 

ze op zich gaat nemen, dit ook om Thea en Mart te ontlasten. Gekeken moet ook 

worden of er mensen uit de achterban hierbij betrokken kunnen worden. 

 Aangekondigd vertrek Mart. Hiervoor geldt dezelfde afspraak 

 Opzet verantwoordelijkheden 

Zie voorstel onder vertrek Thea 

 Jaarverslag  
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Jaarvergadering plannen. Nieuw boekje ontwikkelen half maart begin april. De 

voorzitter levert het voorwoord aan..  

7. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

geen nieuwe info 

 veiligheid en handhaving 

geen nieuwe info 

 Horeca en centrumoverleg 

Droomevenement. Iedereen vertelt zijn/haar droom. Thea stuurt de mail door.   

 Kermisoverleg 

Geen nieuwe info 

 terrassenbeleid handhaven op overtreding.  

 IBOR 

Januari komt er een vervolg 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

 verkeer  

 Marktoverleg 

8. Wijkradenoverleg. 

 Han Verkuylen.  Coördinator Wijkteam moet uitgenodigd worden en wil 

kennismaken met één van ons. Contact opnemen (wie?) 

 Huisvesting Wonen Limburg. Tineke geeft dit als onderwerp door aan het 

wijkradenoverleg. Het gaat met name over de huisvesting van mensen van VvGI, 

statushouders en reïntegratie van TBSers 

9. Rondvraag en sluiting 

 


