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Verslag bijeenkomst 22 maart 2017 

 

1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Toegevoegd wordt De Vergeten Driehoek 

2. Verslag vergadering 22 februari 

Benevens enkele opmerkingen over zaken die nog niet zijn uitgevoerd (jaarverslag en 

contact met Han Verkuylen) wordt het verslag vastgesteld 

3. Mededelingen 

21 mei opening van het museum 

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

Brief gemeente uitnodiging Miriam Smit i.v.m. activiteiten op het Schouwburgplein 19 en 

20 mei. Naar aanleiding hiervan wordt besloten contact met haar op te nemen, maar ook 

het evenementenbeleid te bekijken. Er wordt contact gezocht met de betrokken 

ambtenaar. (Josette geeft dit door en Fred legt contact) 

5. Financiën 

Begroting 2017 Deze is rondgestuurd. Wordt als zodanig voorgelegd aan de leden. 

Boekhouding 2016 afgerond Deze wordt ook aangeboden.  

Tineke geeft de adressen door voor de kascontrole.  

Maria van den Heuvel: Leeuwstraat 7d, 5801 BA, Venray:  tel: 0478-580960 

Piet van de Burgt: Jerusalem 16, 5801 ML Venray: tel: 0478-516893 

6. Bestuurszaken 

Opzet verantwoordelijkheden Tineke heeft met Mart een afspraak staan voor 29 

maart om 10.15 uur bij Mart. 

Jaarverslag. Tineke probeert dit in de komende week aan te dragen met de vraag 

hierop te reageren. Dit jaarverslag zal ook deels in het infoblad worden gepubliceerd.  

Jaarvergadering plannen.  (uitnodiging voor Wonen Limburg i.v.m. huisvestingsbeleid 

Nieuw infoblad moet gemaakt worden begin april. Tineke neemt contact op met 

Studio Accent en probeert te onderhandelen m.b.t. de BTW. 

De jaarvergadering is vastgelegd bij de Schouwburg. Arno gaat met Thea de zaken 

verder bespreken met Paul Franssen. 

7. De Website en de Vergeten Driehoek 

Inmiddels heeft Ben Rutten contact gezocht met de gemeente i.v.m. de bankkosten. 

Tineke zoekt uit hoe de correspondentie gelopen is.  

Dit heb ik inmiddels gedaan en er is een brief uitgegaan op 10 januari naar Ben Rutten, 

geadresseerd aan De Rede. Misschien dat daar het probleem ligt, maar in deze brief is 



duidelijk aangegeven dat wij de bankkosten voor onze rekening zouden nemen onder 

voorwaarden zoals in de brief vermeld.   

Wat betreft de problemen rond de website wordt besloten dat er een brief naar Ernst 

Martens gaat waarin: 

- Hij een rekening over de afgelopen twee jaar kan indienen van 2 x € 90,00 = € 180,00 

voor de hostingkosten zoals afgesproken 

- Deze kosten worden betaalbaar gesteld op het moment dat de Wijkraad de 

creditnota’s heeft ontvangen over de facturen:  

2017 – 1144 à € 901,45 en 

2017 – 1145 à € 272,25 

- Wij het wachtwoord van de website en de benodigde adressen willen ontvangen om 

de site zelf te beheren. 

8. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

 veiligheid en handhaving 

 Horeca en centrumoverleg 

Volgend overleg is 24 april om 17.00 uur. 

 Kermisoverleg  

 Terrassenbeleid handhaven op overtreding.  

 IBOR 

 Nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

 Verkeer   

 Marktoverleg 

M.b.t. het Marktoverleg wordt besloten dat dit een vraag wordt naar de inwoners om 

op te reageren tijdens de ledenvergadering op 16 mei. 

Binnen de gemeente is de vraag aan de orde geweest: “Moet er nog een markt zijn in 

2025”. 

9. Wijkradenoverleg   

Tineke gaat hier naar toe. Josette zal hier een toelichting geven m.b.t. het praatstuk  

“Naar één nieuw model voor gebiedsregie” 

10. Rondvraag en sluiting 

Tineke vraagt of stukken die digitaal beschikbaar zijn op papier bewaard moeten worden. 

De vergadering besluit dat dit niet het geval is. Wel moet er een goede back-up zijn. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

 
 


