
 
  

Wijkraad Centrum Venray  
 

Verslag 19 september 2017  
 

Aanwezig:  Thea Voesten, Mart Gaal, Riny Creemers, Fred Bok, Arno Vullings, Tineke Lamers, 

Josette Teepen 

Afwezig: Frans Coumans 

1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter heet iedereen welkom 

Vandaag is Josette er voor de laatste keer. Zij trakteert. 

2. Verslag vergadering  11 juli 2017 

Afspraak met de Rensdaelgroep  

We gaan een afspraak maken met Maaike van Lipzigen Marianne Dankers van 

Renschdaelgroep. Actie Tineke 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen 

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

- Deelname discussie inzake parkeerproblemen 26 september 18.30 

Riny en Tineke gaan hier naar toe aanmelden !!! 

- Vernieuwend Werken binnen politie Venray/Gennep. 28 september 

Fred en Arno gaan hier naar toe. Was een goede bijeenkomst 

- Raadsinformatiebrief onderzoek naar de kermis in Venray 

Thea, Riny en Mart 

- Landweert “een portie voor een praatje” 

Naar het WRO informeren 

- Informatie m.b.t. subsidieaanvraag (Gemeente Venray) 

Tineke moet de aanvraag indienen. Aanvraag is nog niet ingediend 

- Vraag Synthese m.b.t. aanvragen jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds (infoblad) 

Mag in het komend infoblaadje 

- Agenda Wijkradenoverleg 12 september 

- Uitnodiging gemeente m.b.t. Politie vernieuwend werken 

Op de agenda zetten de contacten met de gemeente geen overleg.  

Arno en Fred 

- Fietsen in het Centrum (dit is vanwege de afwezigheid van Mart verzet naar deze 

vergadering) 

Wijkraad is tegen.  

- Aankondiging 21 november bezoek B&W aan Wijkraad Centrum 

We maken zelf een agenda.  

- Appeltjes van Oranje gemeente Venray. Hier doen we niets mee 

5. Financiën 



Begroting 2018 

Aanpassen begroting 9e punt Faciliteren bijeenkomsten wijkbewoners 

6. Bestuurszaken 

Maandag 16 oktober 17.00 – 18.30 uur Horecaoverleg hier gaan Thea en Mart naar toe. 

Is verplaatst naar 6 november Riny als reserve en Tineke 

7. Infoblad; Dit is blijven staan 

- Voorbereiding 

- Inhoudelijk  

8. Evenementenbeleid 

Kermis waardoor geluid overlast wordt omdat men tegen elkaar opbokst. 

Niet alleen luisteren naar klachten maar ook reageren 

Neem mensen serieus in hun beleving. 

Heb respect voor elkaar 

Zorg voor voldoende gelegenheid voor het stallen van fietsen tijdens evenementen 

Hoeveelheid dagen binnen het centrum van evenementen terugdringen. 

Dit blijven punten van aandacht 

9. Rondvraag en sluiting 

Fred geeft aan dat het etentje voor het bestuur georganiseerd gaat worden en dat 

Josette hier voor uitgenodigd wordt, met partner. 

 


