
 
  

Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag vergadering 11 juli 2017 

 

 

Aanwezig: Thea Voesten, Arno Vullings, Riny Creemers, Tineke Lamers, Josette Teepen (gem. 

Venray 

 Vanuit gemeente i.v.m. toelichting op stand van zaken evenementenbeleid: Mary Weys en 

Petra Bulk 

Afwezig: Mart Gaal, Fred Bok en Frans Coumans (politie) 

 

1. Opening en vaststelling agenda (evt. agenda wijzigen -punten toevoegen) 

Bij afwezigheid van Fred opent Thea de vergadering. Voorgesteld wordt om eerst punt 8 

naar voren te halen, zodat Mary en Petra niet de hele vergadering hoeven te blijven. 

(verslaglegging wel conform agendavolgorde) 

2. Verslag vergadering 20 juni  

Punt 2 de bullit moet zijn Brabander i.p.v. Antoniusveld 

Punt 9 Rondvraag. Namen moeten zijn Jacob Beens en Robert Bardoel 

Verslag wordt met in achtneming van bovenstaande vastgesteld 

Tineke stuurt een mailtje aan De Vergeten Driehoek met de vermelding dat het verslag 

aan hen verzonden, deel uit heeft gemaakt van de verslaglegging en wij ervan uitgaan dat 

De Vergeten Driehoek dus akkoord is met dit gedeelte uit het  verslag . 

Mededelingen 

- Bijeenkomst wijkteam; Arno was niet meer in staat hier op tijd aanwezig te zijn.  

- Bijeenkomst Wijkraad 6 juli. Ook hier is helaas niemand aanwezig geweest 

Josette geeft aan dat een van de belangrijkste items het probleem van de voorrang 

op de binnenring was. Hier wordt momenteel aan gewerkt en bij de kruising 

Poststraat – Julianasingel is de voorrangsregel al aangepast. Verkeer op de 

Julianasingel krijgt voorrang. 

- Fietsplan 

I.v.m. de afwezigheid van Mart, laten we dit op de volgende vergadering 

terugkomen. 

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

- Gemeente Venray inzake subsidie 2016, doorgegeven aan Arno 

4. Financiën 

Geen bijzonderheden. 

5. Bestuurszaken 

Riny kijkt nog even toe. 

6. Infoblad 

Afgesproken is om weer terug te gaan naar vier maal per jaar.  

- Voorbereiding ligt bij Tineke en Thea (coördinatie) 



- Inhoudelijk  

 Evenementenbeleid Gemeente (Petra Bulk) benaderen om een stukje te 

schrijven over de stand van zaken A5 

 Josette kijkt of ze zelf een stukje schrijft over haar ervaringen en naderend 

afscheid 

 Voorwoord eventueel door Fred 

 Mart vragen een stukje over het fietsplan te schrijven 

 Wijzigen voorrangsregel binnencirkel  kan gehaald worden uit de Peel en Maas 

 Oplage wijzigen in 1100 

 Uitgave 1e week van september 

7. Evenementenbeleid 

Petra Bulk geeft een korte presentatie aan de hand waarvan het traject voor het 

nieuwe beleidsplan tot stand gaat komen. 

Oktober vorig jaar. 31 okt. Was er een droomfabriek, dit is de start geweest van 

een actualisatie van het horeca en evenementen beleid. Een werkgroep werd in het 

leven geroepen. De Wijkraad heeft hier niet aan deelgenomen en het was een zeer 

beperkte groep. 

Het streven is om in de 2
e
 helft 2017 besluitvorming te realiseren dit op basis van 

het verslag droomfabriek en input uit de eigen organisatie.  

` Aandachtspunten  

omgevingswet is in ontwikkeling. Hier komen alle regels van de fysieke 

leefomgeving in samen, De wet is er wel maar nog niet in werking gesteld. 

Er wordt nu al gedacht volgens de omgevingswet, om uiteindelijk tot een 

‘omgevingsplan’ te komen, toegespitst op het Venrayse. 

Ontwikkeling in het centrum, ter verduidelijking, dit is centrum kom   

Een en ander wordt bekeken vanuit een klankbordgroep 

We willen duidelijkheid en minder regels.  

We willen linken naar diverse sites voor wat betreft regelgeving, geen dikke nota’s 

Thema’s in het evementenbeleid: 

Visies komen uit o.a. centrumvisie 

Evenementen locaties. Organisatoren kunnen locaties bekijken voor evenementen.  

Geluid is apart geregeld (2013). 

Deelnemers in de werkgroep 

Venray Bloeit 

Jera on Air 

Fietsvierdaagse 

Gijs Schapendonk (klankbordgroep) 

Loek Nelissen 

Niet helemaal duidelijk was de rol van de klankbordgroep. 

Aandachtspunten om nu al mee te nemen: 
Geluid evenementen zoals kermis waar tegen elkaar opgebokst wordt 

Luister naar klachten 

Neem mensen serieus 

Heb respect voor anderen 

Zorg voor fietsen tijdens evenementen 

Hoeveelheid evenementen in het centrum terugdringen 

  
8. Rondvraag en sluiting 



Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Onder dankzegging sluit Thea de 

vergadering om 21.00 uur. 


