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Verslag 17 april 2018  

 
Aanwezig:  Fred Bok, Riny Creemers, Mart Gaal, Tineke Lamers, Mia Storms en Paula van Langen 
  Marcel Deenen en Ton van Summeren: Politie Venray 
  Ingrid van Cleef en Marc-Jan Katz: Gemeente Venray  
Afwezig: m.k. Arno Vullings en Nettie Baartman 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld 

2. Voorstelrondje  

Mart Gaal: Lid sinds 11 jaar, neemt afscheid heeft met name IBOR voor zijn rekening 

genomen en had zitting in diverse overlegorganen, zoals Horeca en Evenementen, Kermis 

en terrassenbeleid. 

Mia Storms en Paula van Langen hebben gereageerd op de oproep van het bestuur om 

aanvulling binnen het bestuur. Zij willen tezamen met Nettie Baartman een inloop voor 

ouderen gaan organiseren in het centrum. 

Tineke Lamers: Mede oprichter van (destijds) het Platform Venray Centrum. En secretaris 

van de Wijkraad van de oprichting in 1998 tot 2010 en vervolgens in 2015 weer 

aangesloten. 

Riny Creemers: Na een proefperiode vorig jaar aangeschoven aan het bestuur 

Tom van Summeren: Politie Venray, stagiaire en als aandachtspunt “De Vergeten 

Driehoek”, met name gericht op verkeersoverlast.  

(Tom.van.Summeren@politie.nl) 

Marcel Deenen : Politie Venray, aanspreekpunt  voor het centrum. Bij afwezigheid is Pim 

Hoevenaars of Harold Jacobs  zijn vervanger. Te gebruiken e-mailadres 

marcel.deenen@politie.nl. Sinds 1983 werkzaam bij de politie op diverse plekken in 

Nederland en sinds 13 jaar wijkagent in het Brukske.  

Marcel wijst op de capaciteit die beschikbaar zou moeten zijn voor de Wijk. Dit zou 80% 

moeten zijn, maar door neventaken is deze beschikbaarheid veel minder dan de beoogde 

80%. Hij maakt buiten het Wijkteam van de politie ook deel uit van het wijkteam in de 

wijk, waar o.a. de gemeente, Synthese, de Zorggroep en Wonen Limburg ook 

vertegenwoordigd zijn. Tineke informeert bij Marcel of er nog een mogelijkheid is voor 

de Wijken om zelf uren aan te geven waarop gecontroleerd kan worden b.v. bij fietsen in 

de Schoolstraat. Dit werd destijds aangegeven door Josette Teepen.  

mailto:marcel.deenen@politie.nl


Marc-Jan Katz: Hij is vanuit de gemeente het luisterend oor. Het is niet de bedoeling dat 

hij gaat werken voor de Wijkraad, maar wil graag de slimme verbindingen maken. 

Ingrid van Kleef:  Gebiedscoördinator om de positie van de wijk en de wijkraad te 

verbeteren.  Ingrid is ook het aanspreekpunt voor de Wijkraad naar het Wijkteam. 

3. Verslag 20 februari 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

- Agenda en stukken Wijkradenoverleg ’t Stekske 24 april 20.00 uur 

Op de agenda staat o.a. Ontwikkelingen rond strategie, trents en onwikkelingen. Riny 

gaat hier naar toe (Tineke eventueel als het kan) 

- Uitnodiging Gemeente gedecoreerden 

Mia gaat hier in ieder geval naar toe zij is reeds gedecoreerd. 

5. Mededelingen 

- Site van de wijkraad   

Er moet een overdracht komen en iemand die dit over gaat nemen. Overleg is 

noodzakelijk met Arno.  

- Overleg i.v.m. Aldi vestiging 

- Rondleiding Ingrid van Cleef 

Haar is tijdens de rondleiding de hoeveelheid aan verkeersbewegingen opgevallen. 

Verder is ook de leegstand aan de orde geweest. Met name de verzorging van de 

panden laat echt na. Ingrid neemt dit op met Hans Beterams. 

- Overleg Wijkteam en in het verlengde daarvan overleg Wonen Limburg 

- Nettie heeft een flyer ontwikkeld voor een inloopbijeenkomst voor wijkbewoners 

Mia, Paula en Nettie werken het een en ander uit waarna publicatie volgt  

Voorstel voor accommodaties: 

o In het Hol van de Leeuw. 

o Unique als optie 

o BRL 

o To switch 

o De Reden en de woonkamer 

- Burgerpanel: Tineke is hier naar toegeweest. Een en ander heeft alles te maken met 

communicatie tussen gemeente en burger en is gericht op het verbeteren hiervan. 

- Herziening Centrum Riny is hierbij aanwezig geweest. Een en ander is gericht op het 

verdichten van het kernwinkelgebied en verplaatsing van winkels van de Bleek naar 

het Kernwinkelgebied. Probleem wordt dan natuurlijk verlegd naar de Bleek. Zou een 

optie zijn om bewoning tussen winkels weer mogelijk e maken?  Hier worden de 

bewoners in meegenomen.  

- De vergeten driehoek  

- Toelichting van Tom van Summeren. Hij wil kijken naar het verminderen van de 

problemen en gaat hierover in gesprek met betrokkenen. Het probleem geheel 

oplossen zal niet mogelijk zijn, maar eventuele verlichting van de problematiek zou 

kunnen. Nu is buiten de verkeersproblematiek, het straatdealen met de rommel en 

afval die dit met zich meebrengt en figuren waarvoor je liever uit de weggaat, een 



ergernis voor de bewoners. Riny geeft een van de plekken aan  in deze buurt waar 

veel gedeald wordt. 

- Verplaatsen van de coffeeshops is geen optie. Ton wil kijken naar manieren om de 

zaak beheersbaarder te maken. Door o.a. de verkeersstroom en het parkeren aan te 

pakken. 

Riny stelt voor om vanuit de coffeeshops uitrijkaarten te verschaffen uit de 

parkeergarage en mensen op deze mogelijkheid te wijzen. De inzet van de 

coffieshophouders om zelf handhavers in te zetten werkt maar gedeeltelijk. Wanneer 

deze weg zijn start het probleem acuut weer. 

Een mogelijkheid voor het aangeven van problemen zou “anoniem melden” zijn. Het 

telefoonnummer wordt aan de lijst toegevoegd van belangrijke telefoonnummers in 

het infoblad. 

De bedoeling is dat Tom, samen met Marcel uiteindelijk een informatieavond wil 

verzorgen naar de betrokkenen. Tineke stelt voor om dit breder te trekken en te 

koppelen aan de algemene vergadering voor de wijk waarbij als leidend thema 

handhaving zou kunnen zijn. Hierbij zou dan ook iemand van de gemeente 

uitgenodigd moeten worden en de verantwoordelijke wethouder. Daar zou duidelijk 

gemaakt kunnen worden wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe er gehandeld kan 

worden.  

In een wijkinfoblad wordt deze vergadering altijd aangekondigd. Daarin zou dan ook 

meteen de inloop middag/ochtend meegenomen kunnen worden.  

Bij de volgende bestuursvergadering datum plannen en zo spoedig mogelijk 

doorgeven aan Marcel zodat daar rekening mee gehouden kan worden in de 

planning. 

- Mailing m.b.t. Imagro (interview inzake Aldi) 

Men wil contact met ons maken om vanuit de Aldi te weken aan een sociaal 

programma. Na de beslissing van de raad over de locatie zal mevrouw Ine Creemers 

weer contact hierover met ons opnemen. 

6. Financiën 

Voor de financiën neemt Fred contact op met Arno 

7. Bestuurszaken 

Hierover is al veel gezegd. Mart biedt aan om voorlopig voor 2018 nog het IBOR verhaal 

mee te willen nemen, hij stuurt de correspondentie die hierover gevoerd wordt door aan 

het secretariaat maar neemt geen deel meer aan de vergadering van de Wijkraad. T.z.t. 

zal op passende wijze afscheid genomen worden. 

8. Overlegsituaties 

Gezien de plannen van Mart om zich terug te trekken is het van belang dat de 

overlegsituaties waaraan hij deelnam duidelijk zijn. 

(gezien de agendapunten neemt de politie afscheid van de vergadering) 

Afgehandeld door Mart:  

Bomen in de Bleek: Rob Sanders. Martin Alarts 

Beeld de man en zijn opstandige geest is weer weg 

Martin Alarts heeft Joost Alberts gesproken over verlichting in de Bleek. Deze 

onderneemt actie.  

Maandag Evenementenbeleid  



Horeca overleg Riny maandag 17,00 uur 

Terrassen en evenementen Riny 19.30 uur 

9. Aanvraag leefbaarheidsfonds (vergeten driehoek) 

Tineke zal nogmaals reageren naar de aanvraag van de vergeten driehoek om 

waarschuwingen te plaatsen in de vorm zoals die bij scholen gebruikt worden. 

10. Evenementenbeleid 

Hierover is informatie gegeven door de gemeente. Wat ons echter interesseert is hoe we 

kunnen voorkomen dat er overlast is door de hoeveelheid aan evenementen op de 

pleinen en de geluidsoverlast. Wij zijn niet gebaat bij een hele uitleg van de 

omgevingswet alhoewel we ons realiseren dat deze ook alles met de evenementen te 

maken heeft. Ingrid neemt dit mee terug naar de gemeente.  

11. Fietsgebeuren 

Dit blijft onze aandacht houden 

12. Rondvraag en sluiting 

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

 

 


