
 
  

Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag 22 februari 2017 
 

Aanwezig: Fred, Arno, Thea, Mart en Tineke 

Afwezig m.k. Frans en Josette 

 
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

2. Verslag vergadering 18 januari  

 Punt 2: Han Verkuylen is nog niet benaderd (wel geprobeerd) gaan hem nog eens 

benaderen 06-20017171 

 Punt 5: Tineke moet de kascommissie doorgeven aan Arno 

 Punt  6: Bestuurszaken de taakverdeling is nog niet gemaakt. Na de carnaval neemt 

Mart contact op met Tineke om een afspraak te maken 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen 

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

 Factuur Studio5802 

Arno geeft aan om i.v.m deze factuur de begroting aan te passen. Wat de factuur zelf 

betreft, we wachten hier met betalen en leggen eerst de vraag bij de Vergeten 

Driehoek neer of zij een opdracht met afspraak kunnen overleggen. 

In het verleden heeft de webmaster zoals afgesproken een vast bedrag mogen 

declareren. Over de hosting etc. is onduidelijkheid. 

 Uit: Schrijven vergeten driehoek 

Er is niet gereageerd op het schrijven aan de vergeten driehoek 

 Fred is gebeld door Dave Groenen gemeente Venray. Hij deelde mede dat de 

vergeten driehoek alles betaald heeft gekregen door de gemeente en dat er  dus 

geen verplichtingen meer liggen voor de Wijkraad.  

Fred neemt naar aanleiding van dit telefoontje opnieuw contact op met Dave 

Groenen om te vragen voor een overleg, waarbij de wethouder (Ike Busser), Dave 

Groenen vanuit de gemeente en vanuit de Wijkraad Fred en Thea (en indien mogelijk 

Mart) en een afvaardiging van de Vergeten Driehoek aanwezig zullen zijn, om de 

zaken af te kaarten. 

5.  Financiën 

Begroting 2017 

Boekhouding 2016 afgerond 

Beiden documenten zijn doorgestuurd maar worden nog eens aangepast. Daarna zullen 

ze in de volgende vergadering behandeld worden. 

6. Bestuurszaken 



 Opzet verantwoordelijkheden Tineke maakt met Mart een afspraak over planning Dit 

blijft staan afspraak direct na carnaval. Naar aanleiding hiervan geeft Thea aan 

misschien iemand gevonden te hebben die het bestuur wil versterken. 

 Jaarverslag  Moet komende vergadering in concept aangeleverd worden 

 Jaarvergadering plannen  Datum wordt:  16 mei 2017. 

Woonvisie en toewijzing woningen in onze wijk zal centraal staan 

- uitnodiging voor Wonen Limburg i.v.m. huisvestingsbeleid Nicole de Jong 

- Degene die de woonvisie binnen de gemeente beheert eventueel ook vragen 

voor een toelichting.  

- Thea neemt contact op met Frans Coumans. Zij gaan kijken of de Schouwburg op 

die datum beschikbaar is voor zowel een rondleiding als ruimte om de 

vergadering zelf daar te houden 

- Nieuw informatieblaadje moet worden gemaakt waarin: 

o Voorwoord voorzitter (aanleveren eind maart 

o Begroting (aanleveren eind maart) 

o Uitnodiging en agenda voor de. 

o 14 dagen voor de vergadering advertentie in de Peel en Maas 

o Verspreiding 1 week voor de vergadering 

7. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

Er zijn geen nieuwe aanvragen 

 veiligheid en handhaving 

Geen nieuws 

 Horeca en centrumoverleg 

Volgend overleg is 24 april om 17.00 uur. 

 Kermisoverleg is nog niet geweest. 

Kermispromotie is wel geweest. Wordt een prettige kermis met wel nog wat haken en 

ogen. Dit is een redelijk constructieve groep. 

 terrassenbeleid handhaven op overtreding.  

 IBOR 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

Geen ontwikkelingen 

 verkeer   

 Marktoverleg 

Het blijft wel op de agenda staan, maar dit is een weinig constructief gebeuren. 

8. Wijkradenoverleg   

Woonvisie op woningen is 7 maart Thea en Arnold gaan hiernaar toe.  

9. Rondvraag en sluiting 

Fred vraagt naar de paal voor het oude gemeentehuis, maar er mag schijnbaar niets over 

gezegd worden. Heeft waarschijnlijk iets met carnaval te maken. We vinden het wel een 

vreemde zaak. . 

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


