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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

September 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, 

We zijn al weer ruim in de tweede 
helft van dit jaar. Wat vliegt de 
tijd. Maar we zitten niet stil. 
Diverse projecten zijn nog steeds in 
volle gang en u vindt verder in dit 
blad de informatie hierover.

Kijk ook op www.wijkraadvenraycentrum.nl

Onze vaste onderdelen zoals de koffie-
inloop en het eten voor ouderen is na de 
vakantie weer van start gegaan en we 
hopen daar veel mensen te ontmoeten.
Ook de samenwerking met het Wijkteam 
Centrum blijft bestaan. Zij zullen 
binnenkort een nieuwe voorzitter 
krijgen, wie is op dit moment nog niet 
bekend. Wij wensen Ingrid van Kleef in 
haar nieuwe functie alle succes!

Mocht u vragen hebben voor de wijkraad 
kunt u deze het hele jaar stellen op onze 
website alsook natuurlijk bij een van 
onze bestuursleden. Schroom niet, laat 
ons weten wat u bezighoudt in de wijk.

Tot zover en we hopen u ergens te zien 
bij een van onze activiteiten.

Nettie Baartman
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Duofiets voor bewoners Venray centrum
Voor alle inwoners van Venray centrum is er vanaf juni 2022 een duofiets 
beschikbaar. Gratis en dicht bij huis. De duofiets is een speciale fiets voor 
mensen die graag fietsen, maar dat niet meer alleen kunnen. De aanschaf van 
deze duofiets is mogelijk gemaakt door een samenwerking met De Zorggroep, 
Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor RCOAK, de gemeente Venray, 
APK (ald prinse kompenej) en wijkraad Centrum Venray. 

Wat is een duofiets? 
De duofiets is in het leven geroepen 
voor mensen die graag willen fietsen, 
terwijl ze 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. Voor deze 
mensen is het nu mogelijk om toch van 
een fietstocht te genieten, heerlijk 
in de buitenlucht. En dat samen met 
familie, mantelzorger of een vrijwilliger 
op de elektrische duofiets, die gratis 
beschikbaar wordt gesteld.

Pret voor twee 
De duofiets kent vele voordelen. Zo 
is er ruimte voor een bestuurder en 
een bijrijder en zit u naast elkaar. 
Naast dat u tijdens het fietsen van 
de omgeving en natuur geniet, kunt 
u gezellig kletsen en is er natuurlijk 
gedacht aan comfort. De rugleuningen 
op de zitjes zorgen voor een makkelijke 
en comfortabele zithouding, waardoor 
u samen langere tochten kunt fietsen. 
De elektrische duofiets maakt het 
weer mogelijk om op een veilige en 
verantwoordelijke manier de omgeving 
op de fiets te verkennen bij u in de 
buurt. 

Heeft u interesse om gebruik te maken 
van de duofiets? Dat kan! Voordat u 
samen een fietstocht kunt gaan maken 
vindt er en instructie plaats voor 
begeleiders. Waar u uitleg ontvangt 
over het gebruik van de fiets en het 
reserveringssysteem. 

Voor meer informatie over de fiets kunt 
u telefonisch contact opnemen met 
coördinerend vrijwilliger Hay Philipsen, 
via: 06 13 85 36 12.
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Bibliotheek naar voormalig supermarktpand   
De bibliotheek gaat in 2023 verhuizen van de locatie aan de 
Merseloseweg naar het te verbouwen pand aan het Gouden Leeuwpad. 
Daarin was eerst een supermarkt (Albert Heijn) gevestigd.

KERMIS 2022
Graag willen we van u horen hoe u 
als bewoner de kermis 2022 heeft 
ervaren. Het kermispromotieteam, waar 
bestuursleden van de Wijkraad bij 
betrokken zijn, wil voor de eerstkomende 
kermisevaluatie weten wat u vindt van 
bv de opstelling, het geluid, eventuele 
overlast, maar ook de positieve dingen 
zijn belangrijk. Daarom graag uw mening 
naar Wijkraad Centrum Venray. Alle 
daarvoor benodigde mail-adressen, 
telefoonnummers staan op de achterkant 
van dit blad.

Voor de laatste maanden van dit 
jaar hebben we de navolgende dagen 
vastgelegd bij de Schouwburg om 
onze koffie inloop te houden van 
10.00 tot 12.00 uur.

•Donderdag 27 oktober
•Donderdag 24 november 

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

Tot dan!!
De gemeente heeft samen met BiblioNu 
het plan voor de verbouwing en de 
verhuizing uitgewerkt. Belangrijkste 
doel is om het centrumgebied compacter 
en aantrekkelijker te maken. Door 
de verhuizing krijgt het leegstaande 
pand weer een nieuwe functie. Ook 
de omgeving wordt aangepakt. De 
belangrijkste veranderingen zijn:

Gouden Leeuwpad
Het verbindingspad tussen het Gouden 
Leeuwplein en het Henseniusplein heet 
het Gouden Leeuwpad. Dat pad is een 
belangrijke looproute naar het centrum. 
Onder andere voor gebruikers van de 
parkeergarage. Om deze looproute 

aantrekkelijker en veiliger te maken 
wordt de (stenen) gevel van het 
voormalige supermarktpand veranderd 
in een glazen pui en over de volle lengte 
van het Gouden Leeuwpad naar achteren 
geplaatst. Zo verandert het smalle, 
donkere pad in het midden tot een 
brede, lichte ruimte. Met daaraan ook 

Iedere maand verzorgt De Artiest 
een driegangenmenu met één 
consumptie voor de prijs van € 12,50.
Door het grote succes zijn er 
maatregelen noodzakelijk zodat de 
toegankelijkheid beschikbaar blijft. 
Vanaf dit jaar heeft de Artiest een 
maximum aantal gasten afgesproken 
met de Wijkraad. Om iedereen 
een eerlijke kans te geven om te 
reserveren is het niet meer mogelijk 
om dit ter plekke te doen. U kunt 
voor de datum bellen naar de Artiest 
op: 0478 587 739.

Voor 2022 zijn nog de volgende 
data beschikbaar: 5 oktober / 
7 december

Voor 2023 zijn al beschikbaar: 
4 januari / 8 februari / 8 maart / 
5 april / 10 mei / 14 juni

Door het volle theaterprogramma 
is er slechts éénmaal per maand 
mogelijkheid tot eten. Indien er 
meerdere data beschikbaar komen, 
houdt daarvoor de plaatselijke 
media in de gaten. (Peel en Maas en 
Omroep Venray)

Koffie inloopde entree van de nieuwe bibliotheek. De 
openbare ruimte wordt heringericht met 
plantvakken. 

Inrichting nieuwe bibliotheek
Als u straks via het Gouden Leeuwpad 
de nieuwe bibliotheek binnengaat, komt 
u in een centrale ontmoetingsruimte met 
leescafé. Daar kunt u ook een kop koffie 
of thee bestellen. Aan weerszijden van 
deze ruimte grenzen de jeugdbieb en 
de bibliotheek voor volwassenen. Aan 
de zijde van de Leeuwstraat krijgen de 
medewerkers van BiblioNu hun kantoor- 
en werkruimten.

Bewaakte fietsenstalling
In het pand gaat de gemeente ook een 
overdekte, bewaakte fietsenstalling 
maken. Met entrees aan de zijde van 
De Leeuwstraat (naast de centrale 
toegang tot de bovenwoningen) en aan 
het Gouden Leeuwplein (ter hoogte van 
de expeditiedeur). Deze overdekte 
stalling vervangt de huidige openlucht 
stalling aan de Leeuwstraat. Vanuit 
de fietsenstalling is er rechtstreeks 
toegang tot de bibliotheek.

Openbare toiletten
Ook komen er openbare toiletten (voor 
de centrum- en bibliotheekbezoeker). 
Deze zijn via de bibliotheek en de 
bewaakte fietsenstaling te bereiken en 
tijdens openingstijden vrij te gebruiken. 

Start
Het plan is besproken met 
vertegenwoordigers van de wijkraad 
Venray-Centrum en is door hen positief
ontvangen. De uitvoering start naar 
verwachting eind 2022. Direct belang-
hebbenden worden na de zomerperiode 
verder geïnformeerd. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de project-
leider van de gemeente Wilco van der 
Bas, via wilco.van.der.bas@venray.nl 
of (0478) 52 33 33.


