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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

Maart 2023

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)
06-45994812 | info@henseniushuis.nl
Benoitlaan 40, 5804 CZ

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, 

Het nieuwe jaar is al weer ruim 
2 maanden oud en de carnaval 
hebben we als vanouds kunnen 
vieren.

Kijk ook op www.wijkraadvenraycentrum.nl

We gaan ervanuit dat we het hele jaar 
onze activiteiten kunnen voortzetten 
maar daarover meer verder in dit 
infoblad.

De komende tijd zullen we nauw 
betrokken blijven bij de realisering van 
de bibliotheek op de nieuwe locatie op 
het Henseniusplein. De start van de 
verbouwing is gepland vanaf april dit 
jaar. Indien u vragen hierover heeft, 
stelt ze gerust, we zullen proberen 
hierop antwoord te geven.

Daarnaast zal de Henseniusstraat 
bepaalde tijden worden afgesloten i.v.m. 
de alom bekende overlast. Ook hierover 
leest u alles in dit blad.

Met een groet voor u allen.
Nettie Baartman
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Leefbaarheidsfonds
De wijkraad ontvangt elk jaar van de gemeente een bedrag wat zij mag 
besteden om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

U kunt hierbij denken aan dat u in uw 
buurt zwerfvuil verwijdert en hier 
hulpmiddelen voor nodig heeft. Of u
organiseert een buurtbijeenkomst om
lekker bij te praten. En zo zijn er 
natuurlijk tal van mooie dingen die u in 
uw buurt of wijk kunt regelen om de 
samenhang met elkaar te vergroten. 
Wij als wijkraad hebben dus de 
mogelijkheid om U hierin te onder-
steunen. Gezien het beperkte budget 
zal onze bijdrage van geringe omvang 
kunnen zijn om zoveel mogelijke 
projecten te steunen. 

Wij als wijkraad organiseren al een 
geruime tijd een koffie-inloop die 
hieruit wordt bekostigd. 
Maar ook het samen eten project dat 
een keer per maand in het restaurant 
van de schouwburg “De Artiest” 
plaatsvindt wordt hieruit bekostigd met 
een bijdrage per maaltijd. 
Als u het aanvraagformulier invult 
zullen wij kijken wat er binnen onze 
mogelijkheden ligt om uw project te 
ondersteunen. 
Dit aanvraagformulier is te vinden op
www.wijkraadcentrumvenray.nl

De verbouwing van de nieuwe bibilotheek is gestart!
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Verkeersproef Henseniuskwartier  
Van maandag 3 april tot en met zondag 28 mei 2023 
doet de gemeente Venray een proef met het autoluw 
maken van de Henseniusstraat voor bezoekers in de 
avonduren. 

GFT+E scheiden voor appartementen   
Sinds het najaar van 2022 staan er speciale GFT+E zuilen bij 
appartementen. Bewoners kunnen hiermee het groente- en fruitafval 
en etensresten gratis gescheiden wegbrengen. Sindsdien maken al veel 
bewoners gebruik van deze containers. Dat is goed voor het milieu, 
want van het groenafval wordt compost en biogas gemaakt.

BUURTPREVENTIE

Kijk op www.wabp.nl voor 
meer informatie over een 
buurt app voor meer beveiliging 
in uw buurt of straat.

Iedere laatste donderdag van de 
maand hebben we onze koffie inloop 
van 10.00 u tot 12.00 uur in de 
foyer (boven) van de schouwburg 
op het schouwburgplein. Tot aan 
de zomervakantie hebben we de 
navolgende data en sprekers:

• 30 maart - Stichting Hoormij
 NVVS “hoorcafé”
• 26 april - i.v.m. Koningsdag is 

dit op WOENSDAG
• 25 mei - nog niet bekend
• 29 juni - nog niet bekend

Tot dan!!                   
Mia Storms    
Nettie Baartman

De aanleiding hiervoor is de overlast van 
verkeer dat ’s avonds door de wijk rijdt. 
Met deze proef onderzoeken we of de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 
wijk verbetert.

Waar, wanneer en hoe laat?  
Het inrijverbod voor gemotoriseerd 
verkeer geldt op:
- zondag tot en met donderdag van 

17.00 – 19.00 uur; 
- vrijdag en zaterdag van 
 17.00 – 20.00 uur. 

Bezoekers met bestemming Hensenius-
straat, Langstraat of Leeuwstraat die 
met de auto, motor of vrachtwagen 
komen, parkeren tijdens bovenstaande 
momenten op een andere locatie. Ook 
de ingang Kruisstraat aan de zijde 
Paterslaan is tijdens bovenstaande 
tijdstippen alleen toegankelijk voor 
fietsers, wandelaars, scootmobielen en 
scooters. Met opvallende wegmarkering 
en borden wijzen we bezoekers tijdens 
deze periode extra op de mogelijkheid 
om te parkeren in de parkeergarage 
Centrum. 

Hoe werkt de proef? 
De wegen worden afgezet met tijdelijke 
hekken en verkeersborden. Hierbij 
staan ook mensen die uitleg geven en 
het verkeer begeleiden. Voetgangers, 
fietsers, scootmobielen en scooters 
mogen wel de Henseniusstraat en 
de Kruisstraat in. Ook de bewoners, 
de bezorgdiensten en natuurlijk de 
hulpdiensten mogen er met de auto in. 
Deze maatregel is uitgewerkt in samen-
werking met een begeleidingsgroep 
vanuit de bewoners van de buurt, de 
wijkraad en een aantal ondernemers.

Verkeersbesluit
Voor deze maatregelen is een officieel 
verkeersbesluit genomen. Bent u het 
niet eens met dit besluit, dan kunt u 
hiertegen bezwaar maken. Kijk hiervoor 
op www.venray.nl/henseniuskwartier.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de proef-
afsluiting? Kijk dan op www.venray.nl/
henseniuskwartier of neem contact op 
met projectleider Maya Kallen 
via (0478) 52 33 33 of 
maya.kallen@venray.nl.

Het eten voor ouderen bij 
de Artiest vindt plaats op de 
navolgende data:

5 april        
10 mei       
14 juni

Tijdstip: van 17.00 tot 19.00 uur

Kosten: €12,50 
(3-gangenmenu + 1 consumptie)

Er geldt een maximum aantal 
gasten en er is afgesproken dat om 
iedereen een eerlijke kans te geven 
om te reserveren U 2 weken voor de 
datum van het eten kunt bellen naar
De Artiest tel. 0478 587 739.

Het idee is dat niemand alleen is en 
dat u nieuwe mensen leert kennen. 

Trek dus ook de stoute schoenen aan 
en ga bij andere mensen aan tafel 
zitten die voor u geheel onbekend 
zijn. Zo kunnen er ook meerdere 
mensen komen eten.

Koffie inloop

In maart en april 2023 houdt de 
gemeente een bewonersonderzoek 
naar het nieuwe afvalbeleid. Sommige 
inwoners zijn geselecteerd voor een 
steekproef en krijgen hierover een 
brief thuis. Anderen kunnen via de 
sociale media van de gemeente of 
de Peel en Maas een link vinden naar 
de vragenlijst. Op deze wijze kunt u 
uw ervaringen delen met het nieuwe 
afvalbeleid, waaronder het scheiden van 
GFT+E bij appartementen. 

Mieke Olde Engberink 
Beleidsmedewerker Afval
Gemeente Venray

Patrick Janssen
Beheerder Afval | Gemeente Venray
www.venray.nl

Helaas werkt het systeem van de 
GFT+E zuil niet altijd naar behoren. 
De gemeente is al sinds de plaatsing 
in gesprek met de leverancier over 
de werking van de zuilen. Op sommige 
plekken is de toegangscontrole daarom 
uitgezet. Daar kunnen bewoners 
voorlopig zonder afvalpas het 
groenafval kwijt. Ondertussen werkt de 
gemeente aan een permanente oplossing. 

TIP om het display van de 
paslezer op te laten lichten: Het 
is belangrijk om uw gehele hand 
meerdere seconden voor de ‘AAN-
knop’ te houden. Dus niet alleen met 
uw duim op de knop duwen, zoals bij 
de restafvalcontainer.


