
s

INFOnieuws &
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www.wijkraadvenraycentrum.nl

Belangrijke
contactgegevens 

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

Januari 2022

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: 1400, 
huis aan huis verspreid 
in Venray Centrum

Bestuurssamenstelling

Voorwoord van de voorzitter

Aan alle wijkbewoners van het Centrum Venray, 

Al bijna 2 jaar houdt het corona 
virus ons in de ban. Wie had 
dit verwacht, verschrikkelijke 
gebeurtenissen maar ook mooie dingen 
van saamhorigheid en initiatieven voor 
diverse groepen in de samenleving. 

Kijk ook op www.wijkraadvenraycentrum.nl

Dit alles geeft je toch een warm gevoel. 
Ook binnen onze wijk proberen we voor 
zover het mogelijk is iets te organiseren 
voor de bewoners. De koffie-inloop in de 
schouwburg en het eten voor ouderen 
in de Artiest. Hierover verder in deze 
drieluik meer. 

Zodra het mogelijk is beginnen we 
weer en een ander mooi initiatief gaat 
van start. Fietsen voor alle mensen die 
dit zelfstandig niet meer kunnen. Het 
project welke we 2 jaar geleden hebben 
opgestart kan vanaf nu gaan beginnen. 
Fantastisch!! Samen met de Zorggroep 
beschikken we over diverse fietsen en 
vrijwilligers. Ook hierover verder in deze 
drieluik meer. 

Voor nu wens ik iedereen ondanks de 
beperkingen een goed 2022 toe en 
bovenal, blijf gezond!! 
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Vergeten driehoek
Een langlopend dossier is bij de Gemeente maar ook binnen de 
Wijkraad en zeker de betreffende bewoners “De Vergeten 
Driehoek”. Afgelopen jaar is opnieuw door de Gemeente een 
nieuw project gestart waarbij een projectgroep alsmede 
een begeleidingsgroep in het leven is geroepen. In de 
begeleidingsgroep hebben twee bestuursleden van de Wijkraad 
zitting genomen. 

De projectgroep zijn gemeente 
ambtenaren die erop toezien dat alle 
regels en wetten worden nageleefd en 
zij schrijven dan ook het raadsvoorstel 
en bijbehorende stukken. Eind 
december is er een enquête gehouden 
voor bewoners en ondernemers om 
aan te geven welke problemen ze 
ondervinden. Het resultaat hiervan 
wordt begin 2022 verwacht. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad 
ingestemd in december jl. met de 
voorstellen die er tot op dit moment 
liggen en in de loop van januari zal er 
een besluit worden genomen. 
Deze stukken zijn voor iedereen 
openbaar en kunnen via de gemeente 
website worden bekeken. 
We zijn zeer benieuwd naar de uitslag.
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1. Paterslaan
2. Henseniusstraat
3. Leeuwstraat
4. De Gouden Leeuw
5. Langstraat
6. Kruisstraat
7. Sint Anthoniusstraat
8. Pastoor Wijnhovenpark
9. Patersstraat
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Duofiets voor bewoners centrum
Vanaf eind maart 2022 is er voor de inwoners van Venray centrum 
een duofiets beschikbaar. Gratis en dicht bij huis een fiets 
voor mensen met een zorg/ondersteuningsvraag die graag willen 
fietsen. De aanschaf van deze duofiets is mogelijk gemaakt door 
een samenwerking met De Zorggroep, de gemeente Venray, APK 
(ald prinse kompenej) en Wijkraad Centrum. 

Schouwburg Venray van 10-12 uur
Koffie inloop

auto zou gaan zitten. Doordat u een 
zithouding als op een stoel heeft, heeft 
u op de duofiets ook een rugleuning. Dit 
maakt het erg makkelijk en comfortabel 
om een groot stuk te gaan fietsen. U 
kunt tijdens het fietsen gezellig kletsen 
en van de omgeving/natuur om u heen 
genieten. Doordat u naast elkaar fietst, 
kunt u elkaar ook beter in de gaten 
houden. De duofiets zorgt ervoor dat u 
op een veilige manier van de buitenlucht 
kunt genieten en dat u samen met uw 
fietspartner op avontuur kunt gaan.  
Voordat iemand kan gaan fietsen zal er 
een instructie plaatsvinden voor zijn/
haar begeleider. Deze instructie zal 
verzorgd worden door twee ervaren 
vrijwilligers van De Zorggroep. Tijdens 
deze instructie zal het gebruik van 
de fiets uitgelegd worden en het 
reserveringssysteem van de fiets. Het 
reserveren van de fiets gaat via een app 
die geïnstalleerd wordt op de telefoon 
van de gebruiker. 

Mocht u alvast vragen hebben of u graag 
aanmelden als fietsvrijwilliger, neem 
dan gerust contact op met Heidi van de 
Winkel, procesbegeleider vrijwilligers 
De Zorggroep:
- telefoon 0641412318 of via de mail 
- heidi.van.de.winkel@dezorggroep.nl

Voor het komende jaar hebben we de navolgende donderdagen 
vastgelegd bij de Schouwburg om onze koffie inloop te houden 
van 10.00 tot 12.00 uur. 

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 zich iemand 
zou aanmelden om het bestuur te 
versterken. 

Wat is een duofiets? 
De duofiets is in het leven geroepen 
voor mensen die graag willen fietsen 
terwijl zij slecht ter been zijn. Door 
een hersenbloeding, een ongeval of 
ouderdom is het mogelijk dat iemand 
helaas geen evenwicht meer kan houden 
op een reguliere fiets. Om samen 

toch van een heerlijke fietstocht te 
genieten is er een elektrische duofiets 
beschikbaar.  

Pret voor twee 
De duofiets biedt ruimte voor een 
bestuurder en een bijrijder. Men neemt 
naast elkaar plaats, net zoals u in een 

27 januari 
24 februari 
31 maart 
28 april 
26 mei 
30 juni 
juli en augustus = vakantie 
29 september (onder voorbehoud) 
27 oktober 
24 november 
29 december (onder voorbehoud) 

Ook dit jaar proberen we iedere 
maand een actualiteit te belichten 
waarvoor we iemand uitnodigen. 
Afgelopen jaar zijn diverse items 
blijven liggen dus dat komt allemaal 
nog aan de orde. Aanmelden voor 
dit gratis kopje koffie is niet nodig, 
gezellig binnenlopen, prima!!

Tot dan!!

Een en ander vindt plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.

Met inachtneming van de 
coronamaatregelen.

Voor informatie en vragen: 
Kijk op onze website 
www.wijkraadvenraycentrum.nl  
Ons secretariaat: 
Kempweg 14, 5801 VS Venray
tel: 0478-510098
info@wijkraadvenraycentrum.nl

Vanaf 26 januari gaan we weer 
beginnen met het eten voor ouderen. 
Twee maal in de maand verzorgt De 
Artiest een driegangenmenu voor 
de prijs van € 12,50 maar zoals al 
eerder aangekondigd is de procedure 
voor reservering veranderd. 
Door het grote succes zijn er 
maatregelen noodzakelijk zodat 
de toegankelijkheid voor iedereen 
beschikbaar blijft. Vanaf dit jaar 
heeft de Artiest een maximum aantal 
gasten afgesproken met ons. Om 
iedereen een eerlijke kans te geven 
om te reserveren is het niet meer 
mogelijk om dit ter plekke te doen. 
U kunt 2 weken voor de datum van 
het “samen eten” etentje bellen naar 
De Artiest op: 0478 587 739. 

De navolgende data zijn voor ons 
gereserveerd: 
26 januari - 23 februari - 9 maart 

23 maart - 6 april - 4 mei - 25 mei 
1 juni - 15 juni - 6 juli - 20 juli 
3 augustus en 24 augustus.
Voor de laatste 4 maanden van het 
jaar komen de data zo snel mogelijk.


