
 

Jaarvergadering Wijkraad 19 juni  

1. Opening:  

Bij afwezigheid van de voorzitter opent Tineke Lamers de vergadering en zal het 

voorzitterschap als de vergadering het daarmee eens is,  waarnemen.  

De vergadering is akkoord met de agenda. Het bestuur stelt voor om punt 7 (Financiën) na 

punt 2 te behandelen en punt 5 (Handhaving) na de Financiën te behandelen gezien het feit 

dat de politie nog werkzaamheden uit moet voeren na deze vergadering.  

Tevens heeft mevrouw Carla Brugman, de nieuwe wethouder aangegeven rond 20.00 uur 

aanwezig te kunnen zijn om zich voor te stellen. 

2. Verslag ledenvergadering 21 november 2017 

Gevraagd wordt naar het afhandelen van het item “fietsen in de Schoolstraat”. Hierover kan 

nog geen informatie gegeven worden. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Financiën 

Zowel de begroting als de jaarrekening is bij aanvang van de vergadering te inzage gelegd. Er 

zijn geen vragen over gesteld en zowel begroting als jaarrekening worden goedgekeurd. 

De kascommissie heeft haar controle niet uit kunnen voeren tezamen met de 

penningmeester, maar zij hebben aan de hand van de stukken die toegestuurd zijn hun 

controle kunnen uitvoeren. Zij adviseren de vergadering om bestuur en penningmeester te 

dechargeren. Dit is gebeurd. 

Voor de duidelijkheid wordt de conclusie van de kascommissie aan dit verslag toegevoegd. 
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kascontrole-commissie: 

Mw. Maria van de Heuvel  &  Dhr. Piet van der Burgt. 

Via het secretariaat en ná overleg met dhr. Arno Vullings ontvingen we alle gegevens. 

De gegevens -2017- bestonden uit: 

1. Tabellarisch-overzicht; 

2. Staat van inkomsten & uitgaven; 

3. Financieel Jaaroverzicht RABOBANK 2017.; 

Het tabellarisch-overzicht is een duidelijke weergave van de inkomsten en uitgaven. 

Aan subsidie is van de gemeente Venray ontvangen € 5.315,00 

De saldi kloppen als ook de  onderliggende stukken. 

De staat van inkomsten en uitgaven is vervolgens goed te controleren en in 

overeenstemming met de afschriften. 

De BALANS geeft een goed beeld van het vermogen alsmede een invulling van de reservering 

verplichtingen. 

Er is geen kasgeld. Het bank-saldi van 2 Raborekeningen: 



OVERZICHTEN:     31-12-2016 31-12-2017 

NL 79 RABO 0173 9082 84  €  3.135,67        €  1.487,27 

NL 58 RABO 1539 4127 76   €  5.524,64        €  6.535,60 

TOTAAL………………  €  8.660,31        €  8.022,87 [ min €637,44 ] 

Wij stellen de algemene vergadering voor om de penningmeester en het bestuur te 

déchargeren voor het in 2017 gevoerde beleid: 

Maria van de Heuvel: 

Piet van der Burgt:   

 

4. Handhaving 

Marcel Deenen (de nieuwe wijkagent voor het centrum) en Tom van Summeren stagiaire 

verzorgen dit punt middels een Powerpoint presentatie. 

Zij geven aan dat er te weinig gemeld wordt bij de politie. Hij geeft uitleg over de 

verschillende manieren van meldingen zoals het algemene nummer 0900-8844 of 112 bij 

spoed of heterdaad. Verder is er nog een manier dat is Meld misdaad anoniem 0800-7000. 

Zij spreken ook hun zorgen uit m.b.t. het personeelstekort. 

Vervolgens geeft Tom van Summeren informatie m.b.t. ‘De vergeten driehoek’. Hij maakt 

een studie m.b.t. verkeersoverlast. Hoe je het parkeren op zou kunnen lossen. De 

aanwezigen die binnen de driehoek wonen spreken hun twijfels uit over handhaving in dit 

gebied. Er zijn te weinig mensen die er ook toe kunnen doen. De mensen die rondlopen 

vanuit de koffieshops kunnen weinig meer dan alleen een waarschuwing geven. Ook het idee 

om de mensen te verwijzen naar de parkeergarage en de eigenaars van de koffieshops 

uitrijkaarten laten verschaffen werkt niet. Enfin veel problemen waarvan er maar weinig 

opgelost kunnen worden. 

Bewoners pleiten toch voor meer en betere handhaving. Ook het verkeer, brommers en 

scooters die erg hard door de wijk racen. Marcel geeft aan dat hier en daar al rijtuigen in 

beslag zijn genomen. Ook wordt door de wijk gevraagd of het niet mogelijk is om rijbewijzen 

in te nemen. 

5. Kennismaking met Carla Brugman 

Mevrouw Brugman was in de vorige periode raadslid van PP2 en na de fusie met een andere 

lokale partij hebben zij een coalitie kunnen vormen met D66 en CDA, waarna zij 

voorgedragen is als Wethouder. Haar portefeuille bevat: 

Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit 

Onder de thema’s heeft zij een rol bij verkeersveiligheid en toezicht en handhaving (BOA’s ) 

Verder heeft zij de communicatie in haar portefeuille. Dit is voor haar een belangrijk item 

omdat het daar nogal eens aan geschort heeft. 

Ook zij geeft aan dat er een behoorlijk personeelstekort is waar het handhaving betreft.  

Haar wordt gevraagd of zij voor of tegen fietsen in de Schoolstraat is. Het heeft haar 

voorkeur om fietsen toe te laten. Maar zij heeft zich nog niet echt kunnen verdiepen in het 

dossier, kent het echter wel vanuit haar periode als raadslid. Gewezen wordt ook op 

terrasvergunningen die afgegeven zijn waardoor voetgangers op het straatgedeelte lopen. 

Dit komt terug. 

6. Het Wijkteam 

Graag geef ik het woord aan het wijkteam om zich voor te stellen en uit te leggen waar het 

wijkteam voor staat en wat zij voor en met de inwoners van onze wijk kunnen 



bewerkstelligen. In het kort heeft U dit al kunnen lezen in onze info. Ter vergadering wordt 

een kaart verstrekt met daarop de gegevens van de politie en van het Wijkteam. In het 

wijkteam hebben verder zitting Wonen Limburg, de Politie, en Synthese. 

7. Trends en ontwikkelingen 

Ingrid van Cleef geeft informatie over de veranderende rol van de overheid en burger, was 

het in het verleden zo dat de overheid over en voor ons dacht, nu beslissen we in veel 

gevallen zelf en dragen daar ook de verantwoording voor.  

Daarna gaf haar collega Suzanne van der Beele uitleg over het bestemmingsplan centrum en 

de rol van de bewoners hierin. Het bestemmingsplan kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl  

zien.  

Vervolgens gaf zij uitleg over het omgevingsplan. Venray is hierin pilot gemeente. Het 

omgevingsplan geeft meer flexibiliteit. Regels en methodes loslaten en dynamische 

beleidskaders. Vanuit de vergadering kwamen de volgende  vragen: 

- Evenementenbeleid geeft wel aan hoe de organisatoren moeten handelen, maar laat 

niet echt zien hoe we als burgers en inwoners van het centrum onze bezwaren kunnen 

uiten. Dit is niet opgenomen in het beleid 

- Onduidelijk was nog of dit omgevingsplan in plaats gaat komen van het bestemmingsplan 

- Centrumbewoners schreeuwen om goede handhaving.  

Wethouder Brugman heeft al eerder bij het kennismakingsgesprekje aangegeven dat zij 

voor het plaatsen van kastjes waarbij het geluid gemeten wordt en dit centraal afgelezen 

kan worden, waardoor sneller ingegrepen kan worden. 

- Vraag of nieuwe aanvragen behandeld gaan worden volgens het bestemmingsplan of 

volgens de pilot ‘omgevingsplan’. Op dit moment wordt alles nog volgens 

bestemmingsplan geregeld. 

- Ook naar aanleiding van de presentatie wordt een pleidooi gehouden voor voortzetting 

van de koningsmarkt. Dit was een prima initiatief. 

8. Bestuurlijke zaken 

Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van zowel Thea Voesten 

als van Mart Gaal binnen het bestuur. Mart zal zich wel nog inzetten voor IBOR. Verder heeft 

Arno Vullings aangegeven dat hij zijn penningmeesterschap niet meer kan/wil uitoefenen. 

Tot aan het moment dat we een nieuwe penningmeester hebben zal hij de lopende zaken 

nog afhandelen. 

Dus is het natuurlijk duidelijk dat wij naarstig op zoek zijn naar bestuursleden. Het kan niet zo 

zijn dat we met drie mensen het bestuur overeind kunnen houden met ook nog een 

voorzitter die een ontzettend drukke zaak heeft en vaak buiten Venray moet opereren, zo 

ook vandaag. 

We doen hier dan ook een dringende oproep om ons te komen versterken. 

9. Discussie m.b.t. vestiging van de Aldi in het centrum 

Er zijn inmiddels voor de direct omwonenden 2 informatie momenten geweest. De laatste 

gisteren. Hier zijn de plannen gepresenteerd. Alles zit nog in de beginfase en de buurt wordt 

gehoord. Het is nog maar de vraag of het doorgaat en of de Aldi überhaupt zich hier kan 

vestigen in één nieuwe vestiging. Ook de vestiging in West zit nog in de planning. Wel is de 

Dr. Poelsschool de meest gewenste plek. Sonja van Griethuysen ambtenaar van de gemeente 

Venray die hierbij betrokken is licht dit toe. 

10.  Initiatief Inloopochtend 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Mia Storms, Nettie Baartman en Paula van Langen hebben het initiatief genomen voor een 

inloopochtend. Mia licht de bedoeling toe: “Ongedwongen met buurtgenoten een kopje 

koffie drinken waarbij de ook contact kunt hebben met de leden van het Wijkteam”. Zij 

willen op deze manier bereiken dat mensen de mogelijkheid krijgen om laagdrempelig 

binnen te lopen voor een gezellig kopje koffie. 

De eerste ochtend zal worden gehouden op 30 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur, in De 

Borggraaf bij het Venrays Museum, Mgr. Goumansplein 1. Het eerste kopje koffie wordt u 

aangeboden door de Wijkraad. De gegevens en de uitnodiging zal nog gepubliceerd worden 

en in folders bij de wijkbewoners rondgebracht. 

11. Initiatieven in de wijk 

Dit wordt gekoppeld aan de rondvraag: 

-  Is er nieuws over de ratten in het centrum. Deze vraag wordt doorgespeeld naar de 

gemeente 

- Wie ruimt op na evenementen? Binnen een straal van 50 meter dient elke 

horecagelegenheid zijn eigen rommel op te ruimen. Bij evenementen hoort dit bij de 

organisator. De gemeente ruimt in de aangrenzende straten op. 

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


