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Verslag 20 juni 2017 

 
Aanwezig: De Vergeten Driehoek; Ernest Martens en Arthur Ramakers (beiden verlaten de 

vergadering na behandeling van punt 3 dat naar voren geschoven wordt.) 

Wijkraad Centrum Venray: Thea Voesten, Fred Bok, Arno Vullings, Mart Gaal, 

Tineke Lamers, Riny Creemers-Oudenhoven; Josette Teepen (gemeente Venray) en 

Frans Coumans (Politie) 

 

1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Voorzitter opent de vergadering  en heet iedereen welkom speciaal de gasten van de 

vergeten driehoek 

2. Verslag vergadering 19 april (bestuur) en 16 mei ledenvergadering 

 Vergadering voorafgaand aan de jaarvergadering.  

Blz 1 Vraag naar het waarom de vergeten driehoek op de horeca-Centrum agenda 

stond. Dit was om meldingen te evalueren. Er waren echter weinig meldingen van de 

Vergeten Driehoek 

 Pag. 1 punt 5 Tiny moet Riny zijn 

Frans geeft nog een toelichting m.b.t.  het muziek gebeuren op 21 mei. 

Evenementen beleid daar moeten we dichter bijblijven.  Josette stuurt ons het stuk 

toe m.b.t. evenementenbeleid. Besloten wordt om de beleidsmedewerker uit te 

nodigen. Josette stuurt ons de stukken toesturen  

Volgende vergadering 11 juli bij politie venray 

Contact opnemen met De Brabander en kijken of we tezamen een afspraak met 

Maaike van Lipzig inzake Annaterrein.  

Hans Beterams benaderen om te vragen wat er met het pand van Leo Hendrix gaat 

gebeuren.  

3. Mededelingen de Vergeten Driehoek  

Afspraken 20 juni 2017 
 

 
Onder punt 3 van de bestuursvergadering van 20 juni stond een gesprek met de bestuursleden van 
De Vergeten Driehoek op de agenda. 
 
Samengevat is er afgesproken om: 

 Daar waar beide partijen betrokken zijn bij een overleg, hier door de organiserende partij 

verslag gedaan zal worden en dit verslag ter goedkeuring aangeboden zal worden aan beide 

partijen 



 Van beide partijen wordt een goede communicatie verwacht; 

 Alle correspondentie aan De Vergeten Driehoek zal worden gericht aan om vervolgens 

doorgegeven te worden aan de overige leden: 

info@devergetendriehoek.nl  

 Alle correspondentie aan Wijkraad Centrum Venray wordt gericht aan om vervolgens 

doorgegeven te worden aan de overige leden: 

secretariaat@centrumvenray.nl  

 Aanvragen voor ondersteuning worden in behandeling genomen naar redelijkheid en 

getoetst aan de lijst die beschikbaar is voor zaken die voor ondersteuning in aanmerking 

komen; 

 Bij projecten waarvoor een ondersteuning wordt gevraagd, wordt een offerte aangeleverd 

en verrekening vindt plaats rechtstreeks en niet aan degene die het project aanvraagt; 

 Riny maakt sinds enkele maanden geen deel meer uit van het bestuur van de Vergeten 

Driehoek; 

 Stichting heft zich op, ook al gezien het feit dat er geen bankrekening meer voorhanden is en 

het derhalve onmogelijk is ingeschreven te zijn bij de Kamer vanKoophandel; 

Met deze afspraken en de afspraak dat oud zeer niet meer ter sprake gaat komen: (Geen oude 
koeien uit de sloot halen) wordt punt 3 afgesloten en verlaten Arthur Ramakers en Ernst Martens de 
vergadering 

 

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

Wijkradenoverleg verslag en voorbereiding 6 juli 

Fred en Arnold gaan daar naar toe. 

5. Evaluatie ledenvergadering 

Er zou een betere organisatie moeten staan. Het was rommelig. 

Er is nog niets aan de jongens gegeven die de presentatie verzorgden.  

6. Financiën 

Er zijn geen bijzonderheden te melden 

7. Bestuurszaken 

Riny komt nog een paar keer en neemt dan een beslissing of zij toe wil treden en in welke 

functie, 

8. Punten uit de aandachtsgebieden:  

 leefbaarheidsubsidie  

niets 

 veiligheid en handhaving 

eventmentenbeleid 

 Horeca en centrumoverleg 

Geen bijzonderheden 

 Kermisoverleg evaluatie 

 terrassenbeleid handhaven op overtreding. 

Komt terug in het fietsenbeleid 

 IBOR 

Loopt goed 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

mailto:info@devergetendriehoek.nl
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St. Annaterrein. We gaan kijken of we tezamen met Antoniusveld de uitnodiging van 

van Lipzig aan kunnen nemen.  

 verkeer  Haaientanden Eindstraat  

Is opgelost 

 Marktoverleg 

Geen nieuws 

 Verslag overleg Aldi Thea / Mart zijn hier naartoe geweest 

We hebben ons uitgesproken voor De Bleek.   

a. Fietsers en voetgangers samen. 

9. Rondvraag en sluiting 

Gisteravond bijeenkomst m.b.t. transport. Is niet meer op gereageerd. Filosoferen over 

transport inovatie 

Grote evenementen 

Vrijdag Hansje Bauer Vijftig jaar Schouwburg 

Kermis en Enecotour deze doet op kermismaandag Venray aan. 

Wat vinden we van Vuurwerk. 

Mart: 

Uitnodiging gesprek met Jacob Beens en Robert Bardoel i.v.m. parkeerplaatsen.  

Passantentelling vanuit Mart.  

Verslag Venray Centraal wordt doorgestuurd door Tineke  

Augustus geen vergadering 

September gaat door dan nemen we  afscheid van Josette  

 

Volgende vergdariing  11 juli Politiebureau 

 
 


