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Centraal
alarmnummer 

112
(bij verdachte
omstandigheden en 
echte nood!)

Brandweer
077-3598777 

Politie
0900-8844 

Meld misdaad 
anoniem
0800-7000

Gemeente Venray
0478-523333
of www.venray.nl 
(ook meldpunt zwerfvuil)

Wijkteam
Centrum/West
www.wijkteamvenray.nl

Straatverlichting 
kapot? Bel met: 
0800-8889999

Maart 2020

Nettie Baartman (voorzitter) 
0478-750615 | 06-22458604 | 
baartman.nettie@kpnmail.nl 
Keizershof 2a, 5801 MP Venray

Thea Voesten-Peeters (secretaris)
0478-510098 | 06-15535952
info@wijkraadvenraycentrum.nl 
Kempweg 14, 5801 VS Venray

Arno Vullings (penningmeester)
0478-584609 | 06-23848427 | a.vullings@hccnet.nl 
Julianasingel  18, 5802 AV Venray

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

Riny Creemers (lid)
0478-589526 | info@henseniushuis.nl
Henseniusstraat 11a, 5801 AW 

Voor informatie en vragen: 
•  kijk op onze website www.wijkraadvenraycentrum 
•  ons secretariaat: Kempweg 14, 5801 VS Venray 

tel: 0478-510098, info@wijkraadvenraycentrum.nl

Vergaderingen
Onze openbare vergaderingen vinden doorgaans plaats 
op de derde dinsdag van de maand, om 20.00 uur in 
Het Hol van de Leeuw, Henseniusstraat 11a in Venray. 
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 / 
Nettie Baartman
Oplage: 1300, 
huis aan huis verspreid 
in Venray Centrum

Bestuurssamenstelling

Voorwoord van de voorzitter

Aan alle wijkbewoners van het Centrum Venray, 

Mijn naam is Nettie Baartman, 62 jaar 
en ik woon in Venray op de Keizershof.
In Venray ben ik opgegroeid en na een 
tijdje weggeweest te zijn inmiddels al 
weer 10 jaar terug op een vertrouwde 
plek.

Jaarvergadering van de Wijkraad >> kijk op pagina 2

Aangezien ik vanaf vorig jaar samen 
met Mia Storms de koffie inloop ben 
begonnen voor de wijk ben ik in het 
bestuur van de wijkraad van het centrum 
gerold. Nu werd mij gevraagd om het 
voorzitterschap op me te nemen en ik 
heb deze uitdaging aangenomen. Samen 
met de andere bestuursleden ben ik 
er van overtuigd dat we de toekomst 
ingaan met een bijzonder leuke club 
mensen. Wij zetten onze schouders er 
onder en proberen voor alle inwoners 
van het centrum van Venray iets te 
kunnen betekenen. Samen ook met 
Wijkteam Centrum kunnen we eventuele 
vraagstukken aanpakken en daar 
onderbrengen waar ze behandeld kunnen 
worden.
Ik weet ook dat je het niet iedereen 
altijd naar de zin kunt maken maar ik 
weet wel dat wij als wijkraad centrum 
Venray altijd ons best zullen doen.

Uitnodiging

wijkraad centrum venray 

5

Het project “de Vergeten Driehoek”
In juni jl. besloot de gemeenteraad een “integrale verkenning naar 
structurele oplossingsrichtingen voor het gebied de Vergeten Driehoek” te 
houden. Door het vertrek van de vorige burgemeester en wethouder is er 
vertraging opgetreden maar met de nieuwe burgemeester en wethouder kan 
er nu aan de inhaalslag begonnen worden. Een mogelijke verplaatsing van 
de coffeeshops wordt in de verkenning meegenomen. Het vinden van 
oplossingen tegen de overlast is niet eenvoudig maar er wordt nu in ieder 
geval aan gewerkt.

Binnen het project is een “Begeleidingsgroep” ingesteld en daarin zitten 
4 bewoners die zijn voorgedragen door de Klankbordgroep Vergeten Driehoek 
e.o. Daarnaast mogen de twee wijkraden uit dit probleemgebied elk 2 leden 
voordragen. De Wijkraad Centrum heeft haar bestuursleden Thea Voesten en 
Arno Vullings bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. 

De gemeente is verder verantwoordelijk voor het contact met de buurtbewoners 
en zal deze wanneer nodig informeren. De beide wijkraden worden hierbij 
betrokken en de Klankbordgroep Vergeten Driehoek e.o. biedt desgewenst 
ondersteuning. Uiteraard zal het bestuur van de Wijkraad Centrum er op toe zien 
dat de buurtbewoners tijdig bevraagd en geïnformeerd worden.

Theo Swinkels 
voorzitter Klankbordgroep Vergeten Driehoek e.o. 
 

Kijk ook op www.wijkraadvenraycentrum.nl
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Agenda
1. Opening voorzitter en vaststelling 

agenda
2. Kennismaking door Burgemeester Luc 

Winants met de wijkbewoners
3. Presentatie Buurt Whatsapp. Dit 

zal de wijkagent Marcel Deenen 
verzorgen.

4. Financien
 • Jaarrekening 2019
 • Begroting 2020
 • Kascontrolecommissie uitgevoerd 

door Mw. M. Swinkels en Mw. M. 
Storms commissie

5. Presentatie Rein Blaauw van 
de Gemeente Venray inzake de 
vergroening van het Gouden 
Leeuwplein

6. Rondvraag
7. Sluiting
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Jaarvergadering van de Wijkraad
Datum: 17 maart | Tijd: 19.30 uur | Plaats: Foyer Schouwburg

Wie zitten in het wijkteam?
Ons team bestaat uit het een 
wijkverpleegkundige van de Zorggroep, 
opbouwwerker en maatschappelijk 
werker van Synthese, medewerker 
leefbaarheid van Wonen Limburg, de
wijkagent, consulent van MEE en een 
Boa van de gemeente Venray. We 
werkennauw samen met de wijkraad 
Centrum. 

Hoe kunt u ons bereiken?
U ziet ons regelmatig in de wijk. Bij 
activiteiten in de wijk, of op straat 

om u te interviewen. Iedere laatste 
donderdag van de maand zijn wij van 
10.00 – 12.00 uur aanwezig bij de 
Koffie Inloopmorgen in de Schouwburg. 
Ook kunt u ons iedere maandag vinden 
op de weekmarkt. Wilt u liever een 
afspraak maken? Dat kan. Onze 
gegevens staan hieronder. 

Wat kunt u voor uw wijk 
betekenen?
Iedereen woont graag in een veilige 
en leefbare buurt. Woont u met 
plezier in het centrum, of heeft u ook 
verbeterpunten? Als wijkteam willen 
wij graag met deze punten aan de slag 
gaan. Voorwaarde is dat bewoners met 
ons meedoen. Wij werken namelijk niet 
voor bewoners, maar met bewoners 
samen. Wij vinden dat iedereen iets 
voor zijn wijk of medewijkbewoner kan 
betekenen, op welke manier dan ook. 
We doen het samen! Wilt u iets voor 
uw wijk betekenen en bijvoorbeeld 
aan de slag gaan als vrijwilliger? Wij 
komen graag met u in contact. Samen 
werken we aan een veilige, leefbare en 
zorgzame wijk.

Vragen?
Heeft u vragen over zorg en welzijn, 
leefbaarheid of veiligheid? Neem dan 
gerust contact met ons op. Dat kan via 
0478- 523 333 of per mail centrum_
centrum_west@wijkteamvenray.nl.

Tot ziens in de wijk!

Wijkteam Centrum staat voor u klaar!
Heeft u een vraag over uw gezondheid? Vindt u het lastig om 
iedere maand rond te komen met uw geld? Of voelt u zich wel 
eens eenzaam en u wilt graag nieuwe mensen ontmoeten? Wij 
staan voor u klaar om samen met u een oplossing te vinden voor 
deze én andere vragen op het gebied van welzijn, veiligheid en 
leefbaarheid in de wijk. U kunt ook contact met ons opnemen  voor 
een andere wijkbewoner.

Schouwburg Venray van 10-12 uur
Jaarprogramma Koffie inloop

Vacatures
Nog steeds zijn we op zoek naar 
actieve bestuursleden. Gezien 
het feit dat binnen afzienbare 
tijd een aanvulling van tenminste 
één bestuurslid wenselijk is, 
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.wijkraadvenraycentrum.nl 
Ons secretariaat: 
Kempweg 14, 5801 VS Venray
tel: 0478-510098
info@wijkraadvenraycentrum.nl

26 maart                       
30 april
28 mei
25 juni

24 september
29 oktober
26 november
24 december

Juli en 
augustus is vakantie


