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Fred Bok (voorzitter) 
0478-586403 | 06 53678030 | fgeravo@hotmail.com
Jerusalem 105, 5801 ML

Tineke Lamers-Vorst (secretaris)
0478-581445 | 06 10502390 
secretariaat@centrumvenray.nl 
Hoenderstraat 24, 5801 CK

Arno Vullings (penningmeester)
0478-584609 | a.vullings@hcnet.nl
Julianasingel 18, 5802 AV

Mart Gaal (lid)
0478-750329 | 06 30420206 | martgaal@hotmail.com
De Omloop 1, 5801 MH

Thea Voesten (lid)
0478-510098 | thea.voesten@centrumvenray.com
Kempweg 14, 5801 VS

Ernst Martens webmaster

Voor informatie en vragen: 
•  kijk op onze website www.centrumvenray.nl 
•  ons secretariaat: Hoenderstraat 24, 5801 CK Venray 

tel: 0478-581445, secretariaat@centrumvenray.nl

Vergaderingen
Onze openbare vergaderingen vinden doorgaans plaats 
op de derde dinsdag van de maand, om 20.00 uur bij 
Odeon, Hoenderstraat 10-12. Het zou fijn zijn als u 
even door wilt geven wanneer u aanwezig wilt zijn, 
dit gezien de ruimte, maar ook vanwege het feit dat 
bij geen agenda, de vergaderingen ook geen doorgang 
vinden of bij teveel afmeldingen binnen het bestuur, de 
vergadering verplaatst zou kunnen worden.

Colofon
Redactie: Thea Voesten
en Tineke Lamers-Vorst
Oplage: 1300, 
huis aan huis verspreid 
in Venray Centrum

Bestuurssamenstelling

Voorwoord van de voorzitter

Aan alle wijkbewoners van het Centrum Venray, 

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave 
van ons infoblad van de wijkraad 
centrum Venray. Zoals wij al reeds 
hadden aangegeven op de algemene 
ledenvergadering in de schouwburg 
van Venray in Mei van dit jaar willen 
wij dit 3 maal per jaar uitgeven om 
de bewoners van het centrum op de 
hoogte te houden van de zaken die bij 
ons zoal de revue passeren. Zoals al 
net genoemd willen wij langs deze weg 
nogmaals de bewoners die de moeite 
hadden genomen om naar de algemene 
ledenvergadering te komen hartelijk 
bedanken, dit geeft ook voor ons als 
bestuur maar ook als vrijwilligers toch 
een voldoening. Wij doen dit tenslotte 
voor de bewoners van het centrum en 
vinden het fijn dat het zo gewaardeerd 
wordt, we kunnen het niet genoeg 
benadrukken maar wij, de bewoners van 
het centrum van Venray moeten het 

Bijzondere ledenvergadering van de Wijkraad >> kijk op pagina 2

leven en functioneren in het centrum 
met elkaar doen. Momenteel spelen er 
toch wel wat zaken die de moeite waard 
zijn om je in te verdiepen, met name het 
fietsen in de Schoolstraat, de problemen 
rond het parkeren in de Henseniusstraat, 
Paterslaan en aangrenzende straten. 
Ook speelt op dit moment de 
aanpassingen met betrekking tot de 
voorrangsregel in de binnencirkel. 
Verkeer op de binnencirkel gaat voorrang 
krijgen en wordt dus ook eenduidig.
Onze openbare vergaderingen vinden 
doorgaans elke derde dinsdag van de 
maand plaats, als u vragen of meldingen 
heeft kunt u die altijd aan ons doorgeven 
zodat wij deze op de vergaderingen 
kunnen meenemen. 

Ons streven blijft “Een fijne 
leefomgeving met elkaar en voor 
elkaar”. 
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doen dan zou de (over)last voor u als 
bewoners bij allerlei gebeurtenissen en 
evenementen naar mijn inschatting veel 
groter zijn. Zij doen hun uiterste best 
om het wonen in het Centrum leuk te 
houden. En met de toename van horeca 
en evenementen is dat een klus waarbij 
deze 5 à 6 mensen versterking nodig 
hebben. Als u plezierig in het Centrum 
wilt blijven wonen dan is het tijd dat 

ook u in beweging komt en uw Wijkraad 
ondersteunt en/of versterkt. Dit kan op 
allerlei manieren. Er zijn veel soorten 
talenten nodig. 

Laat van u horen en neem contact met 
hen op. Hoe dat kan staat hieronder.
Dan blijft het ook leuk wonen in het 
Centrum.

     Josette Teepen

Vacatures
Nog steeds zijn we op zoek naar actieve bestuursleden. Gezien het feit 
dat we binnen afzienbare tijd afscheid zullen gaan nemen van tenminste 
één bestuurslid, zou het fijn zijn wanneer uit de vergadering zich iemand 
zou aanmelden om het bestuur te versterken.

Voor informatie en vragen: 
- Kijk op onze website www.centrumvenray.nl
-  Ons secretariaat: Hoenderstraat 24, 5801 CK
 tel: 0478-581445, secretariaat@centrumvenray.nl

Kijk ook op www.centrumvenray.nl
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Bijzondere ledenvergadering van de Wijkraad
Hierbij nodigen wij u als wijkbewoners van het Centrum, en daarom ook lid van de 
Wijkraad, uit voor een bijzondere bijeenkomst.

Datum: 21 november
Tijd:   19.00 uur
Plaats: BRL (Odeon), Hoenderstraat 10-12 

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee en een stukje vlaai. 
Tijdens deze bijzondere ledenvergadering nodigt ook het college van Burgemeester 
en Wethouders u uit om met hen in gesprek te gaan. De agenda voor deze 
vergadering vindt u in deze info. Het is belangrijk om deze kans aan te grijpen en uw 
ideeën en meningen kenbaar te maken aan onze bestuurders.

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag ledenvergadering van de jaarvergadering van 16 mei 2017 
3. Kort voorstelrondje portefeuillehouders
4. Aan de hand van enkele vragen wil het college met u als wijkbewoner van 

gedachten wisselen
 • Eigen kracht: van welk (klein of groot) initiatief binnen uw gemeenschap 
  wordt u warm en waarom
 • Wat is het belangrijkste initiatief/project/doelstelling voor 2017/2018
 • Wonen en voorzieningen wat betekent de vergrijzing voor onze wijk
 • Decentralisatie 
  - Heeft dit impact op onze wijk?
  - Zijn er initiatieven in de wijk m.b.t. ouderen en jeugd?
  - Hoe is de samenwerking met de gemeente?

 • Omgang met en zorg voor de eigen en openbare leefomgeving
5. Fietsen in de Schoolstraat
6. Contactfunctionaris
7. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda
Punt 4 van de agenda wordt ingevuld door het college van Burgemeester 
en Wethouders, zo zal de derde bullit ingevuld worden door wethouder 
Anne Thielen en de tweede door Anne Thielen tezamen met wethouder 
Martijn van der Putten. De laatste bullit neemt wethouder Ike Busser 
voor zijn rekening. Het zou fijn zijn indien u over deze punten na wilt 
denken zodat er tijdens de vergadering een goede discussie plaats kan 
vinden.

Punt 5 van de agenda is toegevoegd door de Wijkraad. Het plan van de 
gemeente is om het fietsen in de Schoolstraat elke dag op elk tijdstip toe 
te staan. Wij hebben als Wijkraad, na het inwinnen van informatie bij u 
het standpunt ingenomen dat dit een zeer slechte optie is en wel om de 
volgende reden:

• Door het toestaan van terrassen in de Schoolstraat is het voor de 
voetgangers niet mogelijk via stoepen in de Schoolstraat te lopen. Men 
zal verplicht zijn om bij deze terrassen gebruik te maken van de rijbaan, 
waar dan fietsers, scooters en brommers zouden mogen rijden.

•  Wij vinden het feit dat de gemeente niet zou kunnen handhaven geen 
reden om het fietsen in de Schoolstraat toe te staan en zijn geen 
voorstander van kreten als: “Het maakt niet uit de gemeente handhaaft 
toch niet”.

•  Ook heeft u kunnen constateren dat er steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van fietsen met trapondersteuning c.q. e-bikes. Dit werkt het 
onverantwoord hard fietsen op verschillende plaatsen ook nu al in de hand. 
In de Schoolstraat is dit zeker niet wenselijk.

• Wij hebben onlangs bericht gekregen van een 
bewoner die aangezien zij slechtziend is niet 
meer in de Schoolstraat durft te lopen vanwege 
het fietsgedrag van die mensen die zich niet aan 
de voorschriften wensen te houden.

Kortom, alle reden voor de Wijkraad om met de 
gemeente over dit voornemen in discussie te gaan.
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De afgelopen 4 à 5 jaren ben 
ik contactfunctionaris van de 
Gemeente Venray voor de Wijkraad 
Centrum geweest en binnenkort ga 
ik met pensioen. Van dichtbij heb 
ik meegemaakt hoe waardevol een 
goed functionerende Wijkraad is 
voor u als wijkbewoners, vooral in 
het Centrum. Het was een genoegen 
om met de mensen in deze Wijkraad 
samen te werken. En juist vandaar deze 
laatste hartenkreet van mij voor u als 
Centrumbewoners.

Het Centrum is een wijk waar veel 
bovenwijkse gebeurtenissen plaats 
vinden. Dat hoef ik u als bewoners van 
het Centrum niet te vertellen. Des te 
belangrijker is het dat de belangen van 
u als bewoners van het Centrum worden 
meegewogen in het grotere geheel van 
wat er allemaal in het Centrum gebeurt. 
De Wijkraad is een clubje van 5 à 6 

enthousiaste wijkbewoners dat zorgt 
dat uw bewonersbelangen bij diverse 
instanties en overleggen op tafel 
komen, blijven en meewegen. 

Ze komen hiertoe maandelijks bij 
elkaar en bespreken en regelen dan 
allerlei zaken in het belang van u -als 
Centrumbewoner. Zouden ze dat niet 

Bijzonder in onze wijk: Josette Teepen

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Josette. Zij was de 
afgelopen jaren onze steun en toeverlaat binnen het bestuur, zette 
ons van tijd tot tijd op het goede spoor en zorgde er voor dat het 
contact met de gemeente verliep zoals dat dient te verlopen. Ze 
drukte haar stempel op ons als bestuurder buiten en zorgde voor 
de goede contacten binnen het ambtelijk apparaat. Hierna is zij 
zelf aan het woord.


