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Aanwezig: Fred Bok, Arno Vullings, Riny Creemers, Mart Gaal, Mia Storms, Paula van Langen, 

Nettie Baartman en Tineke Lamers  

Afwezig: m.k. Ingrid van Cleef en Klaas-Jan Katz 

 

1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen)  

Fred opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Voorstellen Paula van Langen 

Zij heeft de afgelopen vergadering niet kunnen bijwonen. Zij wil net als Mia even kijken 

of er zaken voorbij komen waarvoor zij zich in zou kunnen zetten. 

3. Nettie Baartman stelt zich voor 

Zij wil eventueel in samenwerking met Mia en Paula werken aan de mogelijkheid om een 

inloop te realiseren. Nettie woont op Keizershof.    E-mail adres: 

baartmannettie@hotmail.com   

4. Mecedelingen 

- Mart deelt het Horeca- en Centrumoverleg 

- Tineke is van mening dat wij niet uit het verslag van Horeca en Centrumoverleg 

zouden moeten halen dat onze nieuw wijkagent Marcel Deenen is. Jammer dat dit 

niet gewoon gecommuniceerd wordt via het secretariaat, dit zou de juiste weg 

moeten zijn.  

Marcel.deenen@politie.nl  Tel:  06-27083521. Hij wordt toegevoegd aan de 

verzendlijst van de Wijkraad, evenals Ingrid van Cleef en Mark-Jan Katz. Met de 

laatste twee wordt op 15 maart ’s middags een rondleiding door het centrum 

georganiseerd (Riny en Tineke) 

- Tineke geeft aan dat zij zich voor de komende raadsverkiezingen verkiesbaar heeft 

gesteld. Zij staat op de lijst Samenwerking (4) op e 4e plaats. De vergadering heeft 

geen bezwaar tegen deze kandidatuur. 

- Mart geeft aan dat de marktopstelling wordt gewijzigd. Dit wordt de taak van Theo 

Clabbers, en de taak valt in principe onder wethouder Busser. Ook is hierbij de 

kermisoverkappingen besproken. Hier komt een nieuw beleid over 

- Riny Het afscheid van Frans en Thea is verzet naar 11 maart om 18.00 uur. Arno zorgt 

voor de passende afscheidscadeautjes.  

5. Verslag 23 januari 2018  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

6. Ingekomen en uitgaande post; iedereen heeft alle mails gehad 
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• Discussie Ernst Martens. Het dossier wordt gesloten 

• SWOT kermis Venray. Wijkraad Venray Centrum is niet betrokken geworden bij deze 

analyse. Tineke stuurt een reactie naar de gemeente hierover.  

• Nieuwe Site en e-mail. Arno wil de site eventueel wel bijhouden en neemt contact op 

met Pieter Weerts.  

Naam e-mail is wijkraadvenraycentrum.nl 

De site moet nog verder gevuld worden. 

• Met Han Verkuylen moet contact opgenomen worden i.v.m. het wijkteam en hun 

vergaderingen. Hierbij zouden eventueel Mia, Nettie en Paula even deel kunnen 

nemen om zich voor te stellen en hun ideeën daar neer te leggen. 

7. Financiën 

Aanvraag leefbaarheidsfonds Tineke gaat hierop antwoorden 

8. Bestuurszaken 

9. Overleg Venray Centraal 

10. Fietsbeleid contact opnemen 

Het WRO was niet eensgezind over ons idee. Alleen Veltum was tegen het voorstel om de 

Schoolstraat fietsvrij te houden. Tineke heeft alle informatie m.b.t. dit item doorgestuurd 

naar de secretaris van het wijkradenoverleg en hij sluist dit door naar de wijken zodat 

iedereen zelf kan beslissen en het niet een standpunt wordt  van het wijkradenoverleg  

11. Evenementenbeleid  

Dit blijft hoog op de agenda staan en de vraag wordt doorgesluisd naar Ingrid van Cleef. 

De wijkraad heeft het idee dat er nog een vervolg zou moeten komen en wil dit graag 

horen van de gemeente  

12. Rondvraag en sluiting 

- Fietsenstalling aan de achterkant van de Schoolstraat wordt als zeer hinderlijk 

ervaren. Mart geeft aan dat wanneer je daar je fietsenstalling gaat maken er veel 

mensen komen en je geen zicht meer hebt op wat er gebeurt.  

- Mart: De Bleek. Mart deelt mee dat er nog geen besluit genomen is over de bomen 

die daar staan. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 

 

 

 
 


