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Wijkraad Centrum Venray  
 

 

Bijeenkomst woensdag 18 januari 2017 

 

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

 

  
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Fred opent de vergadering en heet iedereen welkom. Toegevoegd wordt de organisatie 

van de jaarvergadering 

2. Verslag vergadering 20 december 2016  

Aanpassing verslag i.p.v. agenda moet het verslag worden. Verslag wordt ongewijzigd 

vastgesteld 

De naam waarmee Han Verkuylen contact op kon nemen is doorgegeven. Hij heeft hier 

nog niet op gereageerd. Tineke belt hem. 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen 

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

In:   Burgertop Venray 

Tineke gaat hier naar toe met die restrictie dat het niet hetzelfde moet zijn 

als de acties zoals in de Vredepeel en Heide. 

Brief De vergeten Driehoek. 

Uit:  De vergeten driehoek antwoord op schrijven Ben Rutten. 

Afgesproken wordt dat we een uitnodiging sturen voor de eerstvolgende 

vergadering. We nemen de achterstallige kosten voor onze rekening en naar 

aanleiding van de concrete plannen die ze kunnen overleggen m.b.t. acties en  

fondswerving zijn we genegen de kosten van de bank eenmalig voor het jaar 

2017 op ons te nemen. Men kan dan de rekening van de bank sturen dan kan 

de wijkraad deze rechtstreeks naar de bank overmaken. 

  Financiën.  Tineke maakt een brief . Geen agenda geen verslagen etc. 

5. Financiën 

 Kascommissie Mevr. M. v.d. Heuvel en de heer Piet van de Burgt. Tineke gaat het adres 

van Piet van de Burgt zoeken.  

Arno verspreidt de laatste gegevens met een toelichting. Er is meer uitgegeven dit jaar 

dan wat er ingekomen is. Naar aanleiding hiervan komt Arno met een voorstel om een 

plafond in te stellen m.b.t. de uitgave van subsidies uit het leefbaarheidsfonds. Dit komt 

terug in de volgende vergadering.  

6. Bestuurszaken 

 Opzet verantwoordelijkheden Mart en Tineke. Dit blijft staan. 
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 Jaarverslag 

Tineke maakt een eerste opzet en zal het verslag Indienen voor de volgende 

vergadering 

 Jaarvergadering. We gaan de wijk weer uitnodigen via een infoblad. Hierin komt dan 

de agenda . Voorstel om de vergadering in de Schouwburg te houden, voorafgegaan 

door een rondleiding door de verbouwde schouwburg. Thea en Frans maken een 

afspraak met Paul Franssen over de mogelijkheden.  In april mei.  Wel aanmelden 

aanmeldingsformulier in het infoblad. 

Als besprekingsitem ‘fietsen in het centrum’ aandragen.  

Frans stelt voor om met het bestuur ook een keer een bezoek te brengen aan de 

koffieshop tezamen met partner.  

7. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 Leefbaarheidsubsidie 

Aanbod Borggraaf Paviljoen 

Driehoek   

 veiligheid en handhaving.  

Wordt doorgeschoven tot na de opzet verantwoordelijkheden door Mart en Tineke  

 Horeca en centrumoverleg is gepland op 24 april 

Terrassen tijdens de kermis: Voor het gevoel waren de terrassen te groot, 

muziek te hard etc.  

  Kermisoverleg  

  17 mei koninklijke luchtmacht    

 IBOR  

Loopt. 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling  

 verkeer  

8. Wijkradenoverleg.  

We hebben wel een punt aangedragen voor de agenda, maar zijn vervolgens niet 

aanwezig geweest. Briefje sturen met verontschuldiging en de vraag het nogmaals op de 

agenda te zetten.. 

9. Rondvraag en sluiting 

Mart: Nicole de Jonge heeft contact gehad met Mart. Eventueel eens uitnodigen 

wanneer zij vanuit Wonen Limburg informatie heeft die van belang kan zijn voor ons of 

omgekeerd. Af en toe bijwonen om zaken toe te lichten.  

Josette geeft aan dat de woonvisie er ligt. Bijzonder hierin is het feit dat de woningkrimp 

voor Venray waarschijnlijk pas na 2027 plaats zal vinden. Momenteel is er behoefte aan 

kleine goedkope woningen voor ouderen.    

Frans is benaderd door Barto’s i.v.m. eventuele inloop. Tineke heeft hier op gereageerd 

naar Barto. Zij kan altijd een afspraak maken en de vergadering bezoeken. 

  Niets meer aan de orde zijnde sluit Fred onder dankzegging de vergadering. 
 

  


