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1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter heet iedereen welkom, speciaal het college van Burgemeester en 

Wethouders die met uitzondering van de heer Ike Busser allen aanwezig waren, en 

secretaris. 

De agenda is tezamen met de gemeente gemaakt en de doelstelling is dat de gemeente 

zoveel mogelijk input krijgt vanuit de vergadering. 

2. Verslag vergadering  16 mei 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De naam van Dhr. Van der Burgt wordt 

aangepast. 

Er circuleert een presentielijst en de aanwezigen wordt verzocht hun naam, eventueel 

adres en e-mail in te vullen. Mensen die een e-mailadres ingevuld hebben zullen het 

verslag van deze vergadering digitaal krijgen. 

3. Voorstelrondje portefeuillehouders 

(aantekening secretaris) De portefeuilles van het college zijn toegevoegd vanuit de 

site van de gemeente. 
Anne Tielen Zij is sinds 19 september wethouder en woont ook sinds enkele weken in 

ons centrum. Zij heeft in haar portefeuille: 

- Participatiewet, jeugdzorg en Wmo 

- Werkplein 

- Minimabeleid en schulddienstverlening 

- Leefbaarheid/Zelfsturingstrajecten 

- Volksgezondheid 

- Subsidiebeleid 

- Kunst, cultuur en sport 

- Accommodatiebeleid 

- Ontwikkelingen gebiedsgericht werken 

- Integratie en inburgering 

Martijn v.d. Putten  Sinds juni 2015 wethouder. Hij heeft in zijn portefeuille: 

- Omgevingswet 

- Volkshuisvesting, Planologie & Stedenbouw 

- Ruimtelijke Ordening 

- Ruimtelijke kwaliteit 
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- Milieubeleid 

- Duurzaamheid 

- Stadsprojecten wonen 

- Huisvesting arbeidsmigranten 

- Onderwijs en onderwijshuisvesting (basis- en voortgezet onderwijs) 

- Regulier jeugd- en jongerenbeleid 

Jan Loonen is tevens locoburgemeester. Hij heeft in zijn portefeuille: 
- Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid 

- Mobiliteit en infrastructuur 

- Gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen 

- Centrumontwikkeling 

- Grondzaken 

- Toerisme & recreatie 

- Gebiedsgericht uitvoeringsprogramma Maasgaard 

- Arbeidsmarkt/werkgelegenheid 

- Kennisinfrastructuur 

Hans Gilissen is sinds 2010 burgemeester van onze gemeente. Hij heeft in zijn 

portefeuille: 
- Openbare Orde & Integrale Veiligheid: wettelijke taken (politie, brandweer en 

rampenbestrijding)  

- Horeca en evenementen 

- Algemeen Bestuur en Regionale en Euregionale Samenwerking: bestuurlijke 

vertegenwoordiging van de gemeente Venray 

- Dienstverlening 

- Commissie Bezwaarschriften 

- Algemene Juridische Zaken 

Karel Joosten Sinds 2010 secretaris van onze gemeente en tevens ook directeur. 

 

Gemeentelijke agenda: 

Aan de hand van enkele vragen wil het college met de aanwezigen van gedachten wisselen 

om duidelijk te krijgen waar de gemeente staat en waar zij op in zouden kunnen zetten.  

• Eigen kracht: van welk (klein of groot) initiatief binnen uw gemeenschap wordt u 

warm en waarom 

Op voorhand wordt aangegeven door het bestuur dat het Centrum een andere 

samenstelling heeft als de wijken. We hebben de combi-functie van wonen en 

handel en horeca in het centrum. Wethouder Thielen geeft aan dat er een 

mogelijkheid zou zijn om eens te kijken om een project als ‘buurtcircels’ waarbij 

kwetsbare mensen die bij elkaar in de buurt wonen en hun talenten voor elkaar 

inzetten. 

Het bestuur geeft aan dat elk initiatief wat leidt tot samenwerking en elkaar 

informeren welkom is. 

• Wat is het belangrijkste intitiatief/project/doelstelling voor 2017/2018 
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Er is een behoorlijk discussie over fietsgedrag. Dit komt later nog terug op de 

agenda. 

• Wonen en voorzieningen wat betekent de vergrijzing voor onze wijk 

Hierbij komt aan de orde het probleem van leegloop uit het centrum van de zorg. 

Er is geen arts, geen apotheek en geen fysio in het centrum. Verder komt ook nog 

dat bij de vergrijzing je eigenlijk een spoedeisende hulp dichtbij zou moeten 

hebben. Momenteel moet men ook al omdat de apotheek slechts tot 22.00 uur 

open is naar Venlo voor medicijnen. 

Wethouder v.d. Putten geeft aan dat de gemeente bezig is met een stukje 

herinvulling van het centrum.  

Wethouder Loonen geeft op een vraag wat men nu met de Aldi gaat doen aan 

dat de Aldi geherhuisvest moet worden. Zij zitten nu op het Servaasterrein. Het is 

nog niet bekend waar deze herhuisvesting zal plaatsvinden. 

• Decentralisatie  

Voorzitter geeft een korte info over wat decentralisatie inhoudt. Het is het 

doorschuiven van verantwoordelijkheden van landelijke instanties of soms ook 

provinciale instanties naar de gemeente.  

o Heeft dit impact op onze wijk? 

Uit de vergadering komt dat het zeker impact heeft, want ook is dit 

indirect verbonden met burgerparticipatie, waarbij ook van de burger 

steeds meer gevraagd wordt.  

o Zijn er initiatieven in de wijk m.b.t. ouderen en jeugd? 

Deze worden niet direct door het bestuur genomen, wel zullen we bij 

initiatieven van de bewoners de medewerking geven. De initiatieven 

naar ouderen en jeugd worden meer door het Wijkteam genomen, alleen 

is in het centrum bar weinig te zien van dit team. Het bestuur zou hier als 

doorgeefluik kunnen fungeren. Wethouder Thielen geeft aan de 

problemen met het wijkteam mee te nemen. 

o Hoe is de samenwerking met de gemeente? 

De samenwerking met de gemeente is goed. 

• Omgang met en zorg voor de eigen en openbare leefomgeving 

Uit de opmerkingen uit de vergadering komt naar voren dat er nogal wat verschil 

is m.b.t. schoonhouden van het centrum. In het winkelgebied is het prima, maar 

in de aangrenzende straten heeft men het gevoel dat er nogal wat blijft liggen. 

Men wil ook bij het centrum horen. Bij evenementen moet ook in de 

aangrenzende straten schoongemaakt worden. 

4. Fietsen in de Schoolstraat 

Het probleem ‘fietsen in de Schoolstraat’ wordt geschetst. Het is lastig om dit weer een 

fietsstraat te maken, aangezien er verschillende vergunningen afgegeven zijn voor 

terrassen die het niet mogelijk maken om op de ‘stoep’ te lopen. Het maakt de situatie 

voor voetgangers gevaarlijk. Daarbij is er tijdens het project ‘centrum op de schop’ 

uitgebreid gesproken over de ‘fietsstraat’ die door de Bonte Koestraat loopt via de 
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Hoenderstraat en de Deken Thielenstraat.  Dit is toentertijd doorgeduwd ondanks 

protesten en zou nu leiden tot een groot stuk kapitaalvernietiging. 

Een van de aanwezigen schetst de situatie van de fietsstraat. Hij is het oneens met de 

stelling dat bovengeschetste situatie onveilig zou zijn en is van mening dat de huidige 

situatie tot veel meer problemen leidt. In de Bonte Koestraat is het gevaarlijk omdat er 

van alle kanten verkeer komt. Vervolgens als je dan de Hoenderstraat oversteekt om op 

de fietsstraat te blijven is er een probleem met auto’s die dit pad passeren. Vervolgens is 

de doorgang naar de Deken Thielenstraat gevaarlijk vanwege de scherpe bocht en de 

mogelijkheid voor fietsers om dit pad daar op te rijden. Daarna kom je het probleem bij 

de Merseloseweg tegen waar auto’s de regels niet kennen.  Hij pleit voor opheffing van 

het fietsverbod in de Schoolstraat.  

Met dit probleem komt ook het probleem van het fietsen op het Henseniusplein ter 

sprake. Hier mag iedereen overal fietsen. De bedoeling was dat de route langs 

Hoedemaeckers zou lopen, maar dit is geen verplichte route geworden. Nu rijdt men 

overal ook tussen de terrassen door. 

Het college zegt toe een en ander mee te nemen. 

Als laatste wordt nog vermeld dat de situatie verergerd zou kunnen worden door E-bikes. 

5. Contactfunctionaris 

Vanuit het bestuur wordt gevraagd naar de contactfunctionaris. Hans Beterams geeft aan 

dat elke wijk en dorp zijn contactfunctionaris gaat krijgen. Begin januari (8) zal een 

kennismaking plaatsvinden met de contactfunctionaris.  

6. Rondvraag en sluiting 

- Er zijn problemen bij de inrit op de Langeweg naar de parkeerplaats van de AH. 

Alhoewel daar duidelijk aangegeven wordt dat deze parkeerplaats vol is wordt er 

toch gewacht op de Langstraat waardoor het verkeer hier vastloopt. De gemeente 

geeft aan dat hier aandacht aan besteed zal worden. 

- Zwerfvuil bij de containers hiervan wordt door een van de bewoners regelmatig 

melding gemaakt, maar illegale stortingen blijven. Burgemeester geeft aan dat hier 

lastig op te handhaven is en dat we wat handhaving betreft het moeten doen met de 

krachten die we hebben. Het is net als fietsen daar waar het niet mag een 

gedragskwestie. 

- Fietsen die overal gestald worden waar het niet mag. Zeker bij evenementen zoals de 

4-daagse. Voorgesteld wordt om dit aan te kaarten bij scholen. 

Frans Coumans Hij breekt een lans voor een geweldig centrum in Venray en 
beschrijft zijn fietsroute door Venray, wanneer hij naar zijn werk gaat, fietsend 
(en dat mag hij) door de Grote straat, naar onze prachtige Schouwburgplein, door 
de Henseniusstraat die aardig opgeknapt is. Hij is positief en als hij dan ’s avonds 
terugfiets is hij trots op Venray. Deze ontboezeming wordt met applaus 
gewaardeerd. 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering 


