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Winnaars cultuurprijs
2019
In de schouwburgzaal reikte wethouder Anne Thielen zaterdag 28 december de jury- en publieksprijs van de Cultuurprijs 2019 uit. De juryprijs, gekozen door de onafhankelijke jury bestaande
uit Rowan Wijnhoven, Eileen Meijer en Jan Pieter Thijssen, werd gewonnen door Schijt aan de Grens. Innovatie en het bereik van het culturele initiatief waren daarin twee belangrijke pijlers.
Voor de publieksprijs stemden 2.500 inwoners van Venray en Rockkoor Venray kwam als grote favoriet uit de bus. Het koor ging er dus met de publieksprijs vandoor. / Beeld: Rianne Verbong

Jan Loonen over tien jaar wethouderschap

‘Wethouder zijn is de mooiste hondenbaan die er is’
Jan Loonen (55) is tien jaar wethouder van gemeente Venray. Na het vertrek van burgemeester Hans Gilissen
blijft de CDA’er als enige over van het team dat na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2010 aantrad.
Negen collega-wethouders, drie gemeentesecretarissen en drie raadsgriffiers passeerden in die periode de revue.
“Die tien jaar zijn voorbij gevlogen.
Bizar hoe snel de tijd voorbij vliegt”,
vertelt Jan Loonen op zijn kantoor in
het gemeentehuis tijdens het kerstreces. In een periode dat bestuurders
steeds sneller van baan lijken te wisselen, blijft hij honkvast. “Ik zie het
wethouderschap zeker niet als een
wegwerpbaan. Dat bestuurders snel
komen en gaan, komt ook omdat ze
promotie kunnen maken. Patrick van
der Broeck, Hans Teunissen en Carla
Brugman zijn alle drie gedepu-

teerde bij de provincie geworden.
In de afgelopen tien jaar onder Hans
Gilissen was er nooit een bestuurscrisis. Geen enkele wethouder is weggestuurd. Natuurlijk schuurt het wel
eens met de raad, dat mag ook, maar
ik vind dat we hier in Venray in een
goede verhouding en sfeer met elkaar
werken.”
Jan Loonen zegt dat hij niet nadenkt
over zijn politieke toekomst. “Ik ben
niet zo’n planner. Begin 2021 neem
ik het besluit of ik doorga na de ver-

kiezingen van 2022. Als je het me nu
vraagt, dan wil ik graag verder. Ik zit
vastgebakken aan Venray. Ik wil hier
niet graag weg. Mijn baan vind ik heel
leuk en ik kan iets betekenen voor
mijn eigen gemeente. Wethouder
zijn is de mooiste hondenbaan die
er is”, lacht hij. Toch beseft hij dat de
houdbaarheidsdatum een keer is verstreken. “Dat voel je wel aan als dat
moment nadert. Maar het begint toch
allereerst bij jezelf. Voor dit werk moet
je niet 100 procent, maar 200 procent

gemotiveerd zijn. En je moet je telkens
afvragen of jij de geschikte persoon op
de juiste plek bent.”
Drie jaar geleden werd hij vader van
zoon Han. Het vaderschap heeft zijn
leven veranderd. “Met zijn komst
zijn we heel blij en dankbaar. Iedere
ochtend breng ik hem naar kinderopvang De Mukkenstal. Ik probeer er
vaak te zijn, maar dat lukt niet altijd.
Ik maak werkweken van zo’n tachtig
uur. Ook in het weekeinde ben ik niet
echt vrij. Of ik mijn zoon tekort doe?
Ik hoop het niet. Mijn vrouw Suzanne
is parttime gaan werken sinds hij is
geboren. Zelf ben ik ook opgegroeid
met een vader (Johan Loonen, red.)

die wethouder was. Ik was vijf jaar
toen hij begon en op het moment dat
hij stopte was ik zeventien. Natuurlijk
was er wel eens gedoe en er waren
minder leuke kanten aan. Maar toch
ik heb in mijn jeugd het wethouderschap van mijn vader nooit als vervelend ervaren. En ik heb ook nooit
het gevoel gehad dat ik daardoor iets
tekort kwam.”
Jan Loonen is al vele jaren locoburgemeester van Venray. De stap om een
gooi te doen naar het burgemeesterschap in een andere gemeente lijkt hij
niet te zetten.
Lees verder op pagina 03
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Regenweer hindert werk in Wanssum
Aannemer Mooder Maas van de
gebiedsontwikkeling OoijenWanssum heeft veel hinder ondervonden van het regenachtige
najaarsweer. Daardoor ligt ook de
aanleg van de Oude Maasarm bij
Blitterswijck stil. “Want we kunnen
het gebied nu niet in. We kunnen
erin rijden, maar dan komen we er
niet meer uit. Het is wachten totdat
het droger wordt”, vertelde projectleider Stijn Rutten op woensdag
18 december in de dorpsraadvergadering van Wanssum in gemeenschapshuis De Zandhoek.
Het regenweer veroorzaakt ook problemen op de nieuwe dorpsbrug in
Wanssum die in augustus werd opengesteld voor het verkeer. Er zijn al
diverse reparaties uitgevoerd omdat
gaten en sporen ontstonden in het
nieuwe wegdek. Dit is onder meer
een gevolg van de slechte waterafvoer, lichtte Stijn Rutten toe. “Het is
een lastig probleem. We hebben er
veel werk aan. Het water loopt hier
onder de bestrating heel moeilijk weg.”
Maar volgens de projectleider is het te
drukke autoverkeer de grootste veroorzaker van de schade aan de weg. Als na
de zomer van 2020 de nieuwe rondweg
om Wanssum helemaal klaar is, dan zal
de Venrayseweg/Brugstraat een autoluwe weg zijn met veel minder verkeer
over de dorpsbrug. “De beste oplossing
was geweest dat eerst de rondweg
volledig was aangelegd. Dan hadden
we niet meer het drukke verkeer door
het centrum van Wanssum gehad.

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Helaas kon het niet, ook doordat nog
niet alle grondpercelen zijn verworven voor de rondweg”, zei Stijn Rutten.
Vanwege de strengere PFAS-norm
heeft in november het grondverzet in
en rondom Wanssum acht dagen stilgelegen. Dat meldde wethouder Jan
Loonen tijdens de dorpsraadvergadering. Door de versoepeling van de norm
per 1 december waren er daarna geen
obstakels meer.
Een dorpsbewoner merkte op dat ter
hoogte van Jumbo de verkeerssituatie onduidelijk is op de Brugstraat.
Rutten reageerde dat de belijning hier
deels ontbreekt en dat er nog haaientanden op het wegdek komen.
Het voetpad bij Deco Meubel aan de
Venrayseweg is vaak niet begaanbaar

vanwege een grote waterplas. “Het lijkt
wel een visvijver”, zei een aanwonende. Stijn Rutten zegde toe de situatie te gaan bekijken.
Aannemer Mooder Maas kan volop aan
de slag met het uitgraven van de hoogwatergeul onder de Koninginnebrug
naar Well. Alle gronden zijn verworven en de laatste archeologische
opgravingen zijn bezig. Stijn Rutten:
“De ontgrondingen gaan volle bak
door. De nieuwe geul begint al mooi
zichtbaar te worden in het landschap.”
Het nieuwe wegtracé van De Kooy is
bijna klaar. Alleen is het nog niet gelukt
de camping op de weg aan te sluiten.
“Ook hier heeft het weer niet meegewerkt. Na de kerst gaan we de klus
afwerken en dan kan de oude weg van

De Kooy worden verwijderd.”
In februari komen er brugliggers
over de nu afgesloten Geijsterseweg
als onderdoorgang van de rondweg.
De planning is dat op 17 januari de
kruising Geijsterseweg-Venrayseweg
weer opengaat voor al het verkeer.
Aan beide zijden van de haven worden
landhoofden opgebouwd die dienen
als ondersteuning van de brug die
straks over de haven komt waarmee
de rondweg is voltooid. Aan de oostkant is begonnen met het plaatsen
van damwanden van tien meter hoog.
Dit werk gaat door tot eind februari.
“Daardoor sluiten we de Stayerhofweg
af. Vanwege de verkeersveiligheid
want de hoge wanden ontnemen het
zicht van de automobilisten.”

In het centrum is de afgelopen maanden veel gebeurd, lichtte Stijn Rutten
toe. De damwanden rond de nieuwe
dorpsbrug zijn aangebracht en het
uitgraven van het havenbekken verloopt gestaag. Door de komst van de
nieuwe brug is een veel grotere opening ontstaan voor de doorstroming
van de Groote Molenbeek naar de
haven. De oude smalle dorpsbrug was
een flessenhals. Aan beide zijden van
de brug is de aanleg gestart van twee
dorpspleinen. Aan de westkant van
de jachthaven komen halfverharde
paden, die niet kunnen wegspoelen,
voor fietsers en wandelaars.

Tekst: Henk Willemssen

Culturele instellingen zijn afhankelijk
en kwetsbaar
De grote cultuurinstellingen in Venray zijn erg afhankelijk van subsidies. Ze zijn organisatorisch kwetsbaar
en kunnen wel wat steun gebruiken zoals bij sponsorwerving, samenwerking en educatieactiviteiten. Dat
blijkt uit de evaluatie van het kunst- en cultuurbeleid 2015-2019.
Adviesbureau Cultuur+Ondernemen
voerde voor gemeente Venray een
onderzoek uit naar Cultura Venray,
het Odapark, de schouwburg en het
Venrays Museum en stelde een sterkteen zwakteanalyse op. BiblioNu is niet
meegenomen omdat er al een apart
traject loopt over de toekomst van de
bibliotheek.
De grote culture instellingen zijn lastig
te vergelijken. Zowel qua budget als
qua personeel. Van een halve betaalde
kracht bij Venrays Museum tot een flink
personeelsbestand bij de schouwburg.
De organisaties hebben wel gemeen
dat ze afhankelijk zijn van subsidies.
Cultura Venray, schouwburg en Venrays
Museum van gemeente Venray en
Odapark als cultuurplaninstelling vooral
van provincie Limburg.

Schouwburg
De subsidie voor de schouwburg is in
de afgelopen zes jaar met 150.000 euro
gedaald. Nog meer bezuinigingen
vormen een groot risico. Alhoewel de
schouwburg door cultureel ondernemerschap is versterkt, blijft het theater erg afhankelijk van de gemeente.
Als de subsidie wegvalt dan valt de
schouwburg om, zo blijkt uit het onderzoek.

Odapark
De toekomst van het Odapark is
onzeker. De nieuwe aanvraag als
cultuurplaninstelling wordt in februari bij provincie Limburg ingediend voor een subsidieperiode van
vijf jaar. Het Odapark ontvangt nu
150.000 euro per jaar van de provincie en 60.000 euro van de gemeente.
Het bedrag van de gemeente zou gelijk
moeten zijn aan dat van de provincie,
meent het Odapark. Een van de twee
curatoren is vorig jaar met pensioen
gegaan. Door de krappe bezetting en
weinig financiële armslag is het lastig
de doelen te halen. Het aantal tentoonstellingen is al verlaagd van vier naar
drie per jaar. Het Odapark vreest een
korting van de provinciale subsidie.
Door het kleinere budget is het steeds
lastiger kunstenaars aan Odapark te
binden.

Venrays Museum
Cultura Venray kent geen financiële zorgen. De nog jonge organisatie is in 2016 opgericht als uitvoerend
kunst- en cultuurnetwerk. Het Venrays
Museum zit na de verhuizing in 2017
naar De Borggraaf nog in een opstartfase. Er is geen conservator meer en
uit de eigen vrijwilligersgroep is een

parttime beroepskracht aangesteld die
de ruim dertig vrijwilligers aanstuurt.
De meeste vrijwilligers zijn op leeftijd
en lopen al een tijdje mee. Het aantrekken van nieuwe en jongere vrijwilligers blijkt lastig.
Cultuur+Ondernemen concludeert dat
jarenlange bezuinigingen op kunst en
cultuur de instellingen hebben uitgehold. Het zijn kwetsbare organisaties die alle inzet nodig hebben om
hun kerntaak uit te voeren. Er is geen
ruimte en tijd om samen te werken,
te vernieuwen en de eigen financiële
situatie te verbeteren door sponsorwerving. Het adviesbureau waarschuwt dat
de rek eruit raakt en dat risico’s op de
loer liggen. Hiervoor zou de gemeente
extra aandacht moeten hebben.

Oplossingen
De schouwburg geeft aan niet of
nauwelijks samen te werken met
de andere instellingen, met uitzondering van Cultura Venray. Om het
noodlijdende jongerencentrum The B
te ondersteunen wil de schouwburg
professionele kennis en expertise op
het gebied van programmering en
marketing inzetten. Hiervoor zou de
gemeente een budget beschikbaar
moeten stellen.

Het Odapark heeft als bijkomend probleem het vandalisme. Dit is vervelend
en ontmoedigend voor de organisatie die veel tijd en geld moet steken
in het herstel van kunstwerken. Het
Odapark is vrij toegankelijk en beveiliging zou heel duur zijn. De vernielzucht
heeft ook impact op de kunstenaars
en particuliere verzamelaars die hun
beelden tentoonstellen. Samenwerking
met andere culturele instellingen kost
veel tijd en levert weinig op, concludeert het Odapark dat vooral draait op
vrijwilligers.
Cultura Venray wil graag een regierol
spelen bij communicatie en marketing
van culturele activiteiten in Venray. Dat
is niet altijd gemakkelijk omdat iedere
instelling een eigen doelgroep aantrekt
die weinig of geen raakvlakken heeft
met de ander. Cross-overs zijn daardoor
lastig te maken, ondervindt Cultura
Venray. Alle cultuurinstellingen zien het
belang in van kunsteducatie op scholen
maar ook hier ontbreekt het vaak aan
tijd en middelen. Cultura Venray zou
hier meer op in kunnen zetten, vinden
ze.
De evaluatie van het kunst- en cultuurbeleid wordt op donderdag 23 januari
besproken in de commissie Leven en
staat op de raadsagenda van dinsdag
11 februari. Het vervolg is het nieuwe
beleidsplan 2020-2024 (komend voorjaar) en het uitvoeringsplan dat voor de
zomer gereed is.
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Venray oneens met beleidsplan politie

Schijt draait doorrr!

Het College van B&W stemt niet in met het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg. Het Venrayse college is
het niet eens met de verdeling van de politie-inzet in Limburg. Het basisteam Venray-Gennep zou onderbezet
zijn waardoor de basistaken niet goed kunnen worden uitgevoerd.

‘Boeren moeten meer
trots uitstralen’

Een formele reactie aan regioburgemeester Penn-te Strake van de politie-eenheid Limburg kan gemeente
Venray pas geven na de raadsvergadering van dinsdag 11 februari.
De gemeenteraad bespreekt dan de
zienswijze van het college. Het politiebeleidsplan komt op woensdag 22 januari het eerst aan bod in de
commissie Werken en Besturen.
Het beleidsplan 2020-2023 richt zich
op vijf speerpunten: ondermijning,
high impact crime en cybercrime,
terrorisme en radicalisering, huiselijk geweld en kindermishandeling
en kwetsbare personen. Daarnaast
krijgen de basisteams de ruimte om
lokale keuzes te maken. Ze kunnen de
politiecapaciteit inzetten naar gelang

de situatie in hun eigen werkgebied.
Maar hier wringt volgens het Venrayse
college de schoen. ‘De dagelijkse
praktijk leert dat deze ruimte er niet
of nauwelijks is. Het team VenrayGennep moet alle zeilen bijzetten om
de basispolitiezorg overeind te houden’, meldt het college dat vindt dat
het beleidsplan als fundament onvoldoende is om de komende vier jaar tot
een goede invulling van de politietaak
te komen. ‘Wij plaatsen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het
beleidsplan.’
Het college steunt het aangekondigde
werklastonderzoek omdat dan duidelijk wordt of de politiekrapte eerlijk is
verdeeld. De uitkomst van dit onderzoek zou bepalend moeten zijn voor

de capaciteitsverdeling in Limburg.
Het college vindt het teleurstellend dat
hierover geen afspraken zijn gemaakt.
Dit is een voorwaarde die het college
verbindt aan mogelijke goedkeuring
van het beleidsplan.
Het district Noord- en Midden-Limburg
bestaat uit zes regionale teams met
een formatie van 709 werknemers.
De verdeling is: Echt 74, Horst-Peel
en Maas 73, Roermond 95, VenloBeesel 168, Venray-Gennep 82 en
Weert 109. Daarnaast is er een flexteam van 22 agenten, een districtsrecherche met 83 medewerkers en de
korpsleiding bestaat uit drie personen.
De politie-eenheid Limburg heeft een
totale formatie van 2.928 werknemers.
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De nieuwe burgemeester Luc Winants (CDA) nam het in praatprogramma Schijt draait doorrr! op voor de landbouwsector. “Juist in
deze regio is de landbouw met al zijn innovaties van wereldniveau.
De sector moet zich niet de put laten inpraten”, zei hij zondag
29 december in de schouwburg van Venray.

Vervolg voorpagina

‘Wethouder zijn is de mooiste
hondenbaan die er is’

“Nee, want dan moeten we verhuizen en Suzanne en ik zijn erg gehecht
aan Venray. Maar ik zal ook niet tot
mijn pensioen wethouder blijven.”
Voordat hij tien jaar geleden begon,
runde hij een agrarisch adviesbureau.
“Het bedrijf bestaat nog steeds maar
het is slapend. Dat zou ik straks weer op
kunnen pakken.”
Maar aan stoppen wil hij nog niet denken. “Het meest moeilijke lijkt me het
loslaten. Het loslaten van al die zaken
waar ik zo mee bezig ben geweest. Het
zit in de aard van het beestje. Er speelt
zo veel in Venray. Om je werk goed te
doen, moet je wel veel uren maken. Ik
schuif ook niet graag dingen door naar
ambtenaren.”

Kop van Jut
Slapeloze nachten heeft hij van zijn werk
nog nooit gehad. Ook niet na een lange
raadsvergadering, zoals die van dinsdag 17 december. “Na die vergadering
was ik om half een thuis. Dan moet ik
eerst alle indrukken verwerken en van
me afzetten. De tv gaat aan. Ik kijk nog

even naar het laatste journaal of een
herhaling van Pauw. Tegelijkertijd werk
ik de mailbox bij. En ik stuur ambtenaren alvast mailtjes over dingen die in
de raad zijn besproken en waar ze aan
moeten denken. Dan ben ik dat alvast
kwijt. Daarna kan ik rustig slapen.”
Jan Loonen ervaart dat het werk van
een bestuurder is veranderd. Of het nu
om arbeidsmigranten, mestverwerking
of zonneparken gaat, omwonenden
lijken steevast in opstand te komen.
Terwijl het zoeken naar draagvlak juist
een pijler is onder elk plan. “Het komt
ook door de sociale media. Iedereen
vindt ergens iets van en het gaat heel
snel rond. Daardoor komt er extra veel
druk op te staan. Burgers weten veel,
zijn mondiger en maken snel bezwaar.
Dan is het vinden van draagvlak ingewikkeld. Je kunt wel overal op tegen
zijn, maar wat kan dan nog wel?
Als bestuurders moeten we de rug recht
houden. Dit betekent niet star zijn, maar
wel besluiten durven nemen. Ook al is
de weerstand groot.”
Op 29 januari vorig jaar tijdens de

informatieavond in Hotel Asteria over
de afbouw van vakantiepark Het
Roekenbosch kreeg Jan Loonen felle
kritiek te verduren van bewoners uit
Blitterswijck. Hans Gilissen greep na
enkele persoonlijke aantijgingen in en
riep de zaal tot de orde. “Dat was ook
gênant. Ik kreeg het verwijt dat ik op
een tafel leunde en niet de waarheid
zou spreken. Ik vind dat je altijd respect moet tonen. Als wethouder ben
je vaker de kop van Jut. Je bent publiek
bezit. Daar moet je mee om kunnen
gaan. Ik kan altijd alles uitleggen, heb
geen dubbele agenda en kan iedereen
recht in de ogen kijken.”
Jan Loonen zegt het een voorrecht
te vinden dat hij dit werk mag doen.
“Zo beschouw ik het wethouderschap.
Ik verkeer in een bevoorrechte positie.
Dat is fantastisch. Ik ben er trots op dat
ik voor mijn eigen gemeente iets kan
bereiken. Daarbij probeer ik iedereen in
zijn waarde te laten, zonder een allemansvriend te zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Luc Winants haalde de Floriade,
de wereldtuinbouwtentoonstelling die in de regio Venlo in 2012
werd gehouden, als voorbeeld
aan. “Ik zou het liefst weer een
Floriade willen organiseren. Om te
laten zien hoe de agrarische sector
ervoor staat. Want het lijkt er nu op
dat heel veel niet deugt. Dat klopt
niet. De boeren moeten veel meer
trots uitstralen.”
De opvolger van Hans Gilissen ziet
voor hem ook een rol weggelegd.
“Burgemeester zijn is een mooi
beroep om uit te oefenen. Want je
kunt verbindingen maken tussen
mensen en het debat stimuleren.”
Hij wil ten strijde trekken tegen
de polarisatie waarbij bevolkingsgroepen steeds meer tegenover
elkaar komen te staan. “Polarisatie
zie je vaak in het debat over landbouw, milieu of arbeidsmigranten.
Mensen die heel hard schreeuwen, lijken de meeste aandacht te

krijgen.” De nieuwe burgemeester hoopt in Venray de dialoog te
vinden. “ Ook in de politiek heb je
de dialoog nodig. We moeten met
elkaar praten om samen een stap
verder te komen.”
Op de vraag van presentator
Stan Verhaag wat zijn wens is voor
2020, antwoordde Winants: “Dat ik
een goede landing mag krijgen in
Venray. Er ligt voor mij een geweldige uitdaging. Ik kijk ernaar uit
om met alle mensen en organisaties kennis te maken. Ik heb er
erg veel zin in”, vertelde Winants
die al is verhuisd van Maastricht
naar een tijdelijke huurwoning aan
Keizershof, vlak bij het centrum van
Venray. Zijn installatie vindt plaats
tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 7 januari om
16.30 uur in de raadzaal.

Tekst: Henk Willemssen

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Glasvezelaanleg in de wijken
Vlakwater en Brabander
GlaswebVenray is voornemens om de wijken Vlakwater en
Brabander beiden te voorzien van glasvezel. Bij de deadline op
31 oktober had wijk Vlakwater het percentage behaald, wijk de
Brabander zat er toen tegenaan. Afgelopen maanden zijn er ook in
wijk de Brabander nog diverse aanmeldingen binnengekomen.
Momenteel heeft deze wijk nog circa dertig aanmeldingen nodig
om ook het minimaal benodigde percentage van 30 procent klantaanmeldingen te behalen.
“Met de positieve inzet van onze
Glasweb-teamleden en wijkraad
Brabander, zijn wij ervan overtuigd dat we dit ook gaan halen”,
aldus Anita Emonts. Eerder was de
planning om een wijkcentrale te
plaatsen aan de Beekweg en daar
de wijken Vlakwater, Brabander,
Noord-West en een gedeelte van
wijk Centrum op aan te sluiten.
Aangezien de wijken Noord-West en
het gedeelte van wijk Centrum het
percentage niet hebben behaald,
worden deze vooralsnog niet meegenomen in de aanleg.
Hoe deze wijziging er nu technisch
en economisch uit komt te zien moet

‘Stilteruimte in kerk Wanssum
behouden’
Als het nieuwe gemeenschapshuis van Wanssum onderdak krijgt in de Sint Michaëlkerk dan gaat de
religieuze functie vrijwel verloren. In de kerk zal alleen de doopkapel met het oude doopvont als stilteruimte
overblijven. Dat meldde Sjaak Smits van de werkgroep in de dorpsraadvergadering van woensdag
18 december.

de komende maand duidelijker worden. Zodra blijkt dat het economisch
verantwoord en de financiering
hiervan rond is, start GlaswebVenray
de voorbereidingen om de wijken
Vlakwater en Brabander te voorzien
van glasvezel.
De aankomende tijd gaat
GlaswebVenray zich verder verdiepen in mogelijke campagnes in de
andere wijken van Venray. Zodra
een wijk het percentage van 30 procent klantaanmeldingen heeft
behaald en het economisch verantwoord is, zal deze wijk meegenomen worden in de aanleg van
glasvezel.

Fons Steggink wordt nieuwe
directeur BiblioN
Fons Steggink (33) is vanaf 1 februari 2020 de nieuwe directeurbestuurder van BiblioNu. Na een intensieve selectie heeft de Raad
van Toezicht voor hem gekozen. Steggink woont in Oirschot en is
nu nog werkzaam als adviseur Digitale Geletterdheid bij
Bibliotheek Eindhoven.
“Ik vind het geweldig dat BiblioNu
mij de kans geeft om leiding te
geven aan de verdere transitie
van de bibliotheken in Horst aan
de Maas en Venray,” zegt Fons
Steggink. “Eigentijdse bibliotheken.
Bibliotheken van nu met respect
voor de medewerkers en hun reeds
geleverde inzet. Het bouwen van

een sterk netwerk en als ambassadeur gaan staan voor BiblioNu:
dat is een rol die mij ligt. Cultuur
verrijkt, verdient, verbindt, vernieuwt en verzacht, zoals ook
beschreven in het cultuurmanifest
van Eindhoven. Ik kan niet wachten
om mijn bijdrage te gaan leveren
aan deze Bibliotheken van Nu.’
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Na afloop van de vergadering lichtte
Smits toe dat in de doopkapel een van
de oudste doopvonten van Limburg
staat. Het is vermoedelijk afkomstig
uit de 13e eeuw. Missen en grotere
diensten zoals begrafenissen kunnen straks worden gehouden in de
grote zaal van het gemeenschapshuis.
In de winterperiode worden vanwege de kou de missen al niet meer
opgedragen in de kerk. Sinds enkele
jaren wordt uitgeweken naar gemeenschapshuis De Zandhoek.
Het plan om een nieuw gemeenschapshuis te realiseren op sportpark De Meulebèèk is nog niet van
de baan. De nieuwe eisen voor bijna
energieneutrale gebouwen (BENG) en
de stikstofproblematiek zijn obstakels.
“We ondervinden steeds nieuwe hob-

bels. Bovendien wordt de bouwprijs
steeds hoger”, zei Sjaak Smits in de
dorpsraadvergadering. De werkgroep
vermoedt dat een verplaatsing naar
de kerk goedkoper uitvalt. “De kerk
is eigendom van het dorp. Het zal
daarom geen tonnen kosten om het
gebouw over te nemen.” Bisdom
Roermond moet medewerking verlenen door de kerk aan de eredienst te
onttrekken. “We hebben goede hoop
dat dit lukt. Ook gezien de ontwikkelingen elders in Limburg.”
De eerste stap is een subsidie van
10.000 euro van Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed om een onderzoek
uit te voeren naar de herbestemming van de kerk. “Binnen één of
twee maanden weten we of we voor
dit bedrag in aanmerking komen.

Als we de subsidie krijgen dan kan
de architect aan de slag.” Een ander
belangrijk punt is de nieuwe functie
van gemeenschapshuis De Zandhoek.
“We zijn in gesprek met de gemeente
en Wonen Limburg over de bouw van
levensloopbestendige sociale huurwoningen”, zei Sjaak Smits. “Ook hierover
hopen we binnen twee maanden duidelijkheid te krijgen.”
De opzet is dat de nieuw te bouwen
sportzaal ook onderdak krijgt in de kerk
en niet op het sportpark komt. De werkgroep denkt het kerkgebouw in te delen
in twee bouwlagen. Volgens Smits wil
het kerkbestuur meewerken aan de
plannen. “Ook gezien de kosten en de
exploitatie van de kerk.”
Tekst: Henk Willemssen
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Nieuwe Participatieraad kan aan slag
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De nieuwe Participatieraad, burgers die de gemeente adviseren over het sociale domein, telt twaalf leden.
Het College van B&W heeft ingestemd met de benoeming van de voorgedragen kandidaten voor een periode
van vier jaar. Ze krijgen in januari nog een officiële installatie.
De selectiecommissie onder leiding van
kwartiermaker Wim van Osch beoordeelde 28 sollicitanten. Met 25 kandidaten is een gesprek gevoerd. Aan de
hand van de profielschets zijn twaalf
leden geselecteerd: Liesbeth van
Aarssen (Venray), Asmaa Darkaoui
(Venray), André Duijghuisen (Venray),
Rein Dupont (Oostrum), Ton van Gestel
(Venray), Lei Heldens (Venray), Peter
ter Huurne (Venray), Kitty Janssen
(Merselo), Wilma Keijzers (Venray),
Frans van Schendel (Venray), Petra
Steeghs (Oirlo) en Toos Wintels
(Venray). Er is gekeken naar een
evenwichtige verdeling op basis van

geslacht, leeftijd, woonplaats en deskundigheid.
Vorig jaar kondigde gemeente Venray
aan de Participatieraad te willen vernieuwen. Die bestond uit de twee
kamers Jeugd, Welzijn en Zorg (JWZ)
en Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO).
Het ingehuurde adviesbureau Movisie
concludeerde dat de Participatieraad
onvoldoende functioneerde en dat
beide kamers verschilden van inzicht.
De kamers JWZ (zeventien leden) en
WIO (acht leden) zouden worden opgeheven om plaats te maken voor een
nieuwe afgeslankte Participatieraad
die een andere rol krijgt. Van de leden

wordt een meer signalerende functie
verwacht waarvoor andere vaardigheden, zoals netwerken en contacten
leggen, worden gevraagd. De omvorming leidde tot politieke ophef en ook
enkele leden uitten hun ongenoegen of
legden hun functie neer.
De oude Participatieraad heeft vier
jaar bestaan. De raad werd in 2015
opgericht als onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente door de
samenvoeging van drie advies- en cliëntenraden. De Participatieraad is een
wettelijke plicht om inwoners en cliënten te betrekken bij het gemeentelijk
beleid in het sociaal domein.
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Nog geen fietspad nieuwe
Geijsterseweg Wanssum

Nieuwe Meerlosebaan
na zomervakantie open

Het nieuwe deel van de Geijsterseweg in Wanssum is geasfalteerd maar het fietspad ontbreekt nog.
Exclusief Project, de uitvoerder van het havenproject, heeft hierover pas onlangs overeenstemming bereikt
met Waterschap Limburg. Dat meldde projectleider Sander van Lier woensdag 18 december in de dorpsraadvergadering van Wanssum.

De vernieuwde Meerlosebaan in Wanssum gaat voor het nieuwe
schooljaar weer open. De smalle weg wordt een meter breder en
daarnaast komt aan de oostkant een vrijliggend fietspad met een
breedte van 3 meter. Dat meldde gemeentelijk projectleider
Maurice Smeets in de dorpsraadvergadering van Wanssum op
woensdag 18 december in gemeenschapshuis De Zandhoek.

Het probleem is dat bij hoog water,
bij meer dan 16 meter boven NAP, er
‘piping’ kan ontstaan.
Bij dit verschijnsel stroomt water via een
zandlaag onder de dijk door. Doordat
het wegsijpelende water zand meeneemt, wordt de dijk verzwakt. Om dit
te voorkomen moet Exclusief Project,
een combinatie van Maessen Bedrijven
uit Venray en Van Berlo Bedrijfsvloeren
uit Veghel, schermen aanbrengen naast
het fietspad. “We hebben recent overeenstemming bereikt met het waterschap”, vertelde Sander van Lier. “Door
het plaatsen van schermen voorkomen
we dat water onder de dijk doorstroomt.
Ik verwacht dat we in januari de definitieve watervergunning krijgen. Daarna
kunnen we aan de slag. Met de aanleg
van het fietspad beginnen we na de

kerstvakantie. Dit werk duurt ongeveer
twee maanden.”
Aan de noordkant van het bedrijventerrein verschijnt een hoge wal. Die dient
als groene afscheiding met Landgoed
Geijsteren. Het fietspad komt hier niet
bovenop, maar wordt aan de binnenzijde
van de dijk aangelegd.
De oude Geijsterseweg liep dwars over
het westelijk bedrijventerrein aan de
haven. Daardoor werd het bedrijf Geelen
Beton in tweeën gesplitst. Nu de nieuwe
Geijsterseweg is aangelegd, met een lus
om de westkant van het bedrijventerrein, heeft Geelen Beton een aaneengesloten bedrijfslocatie gekregen. Het
bedrijf Topterra, dat moet wijken voor
de aanleg van de brug over de haven,
zal wellicht in februari verhuizen naar
de nieuwe vestiging in Cuijk. Dat zei

projectleider Stijn Rutten van aannemer
Mooder Maas.
In maart worden de twee locaties van
containerbedrijf BCTN aan elkaar gekoppeld, meldde Sander van Lier. De uitbreiding van de westelijke industriehaven
is nog in volle gang met onder meer
het slaan van damwanden. Ook vinden
nog archeologische onderzoeken plaats.
In oktober 2020 is de verbinding tussen
de oude en nieuwe haven klaar. De kade
wordt met 865 meter verlengd waardoor
een nieuw bedrijventerrein ontstaat van
21 hectare. Volgens Van Lier lopen er
gesprekken met bedrijven die zich aan
de haven willen vestigen. “Er is belangstelling maar er zijn nog geen overeenkomsten getekend.”
Tekst: Henk Willemssen

Nieuwjaarswens

De tijden veranderen.
Of veranderen wij de tijden?

Op de Meerlosebaan geldt nu nog
’s ochtends en ’s middags een tijdelijk rijverbod voor auto’s vanwege de fietsende schoolkinderen
uit Geijsteren die van en naar
De Peddepoel in Wanssum gaan.
“De start van de werkzaamheden is afhankelijk van twee factoren”, vertelde Maurice Smeets.
“De grondverwerving is nog niet
helemaal rond. Er is overeenstemming bereikt met de eigenaar
maar de grond is nog niet opgeleverd. Daarnaast willen we niet
gelijktijdig aan het werk zijn op
zowel de Geijsterseweg als de
Meerlosebaan.” Beide wegen vormen de directe verbinding tussen
Geijsteren en Wanssum.
De werkzaamheden aan de
Meerlosebaan gaan tien tot twaalf
weken duren. Tijdens deze periode
krijgt de weg een volledige afsluiting. Dorpsraadvoorzitter Peter
Zegers vroeg of het mogelijk is één
baan van de weg toch open te houden voor het verkeer. “Dat is geen

Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

05

optie want dan duurt het werk nog
langer”, reageerde projectleider
Smeets. “Bovendien willen we niet
dat fietsers zich mengen tussen het
werkverkeer en zeker geen schoolgaande kinderen.” Ook de dorpsraad van Geijsteren is bezorgd over
de periode dat de Meerlosebaan
is afgesloten. Het verkeer tussen
Wanssum en Geijstern moet dan
worden omgeleid over Lange Ven.
Het nieuwe fietspad is bestemd
voor fietsverkeer uit beide richtingen. Het vrijliggende fietspad
wordt vanaf de fietsbrug op de
Meerlosebaan doorgetrokken naar
de Heikampweg. Naast het pad
komt dynamische wegverlichting die
aanspringt zodra een fietser passeert. “Voor de start van het werk
verleggen we eerst de waterleiding
en nog diverse kabels”, zei Smeets.
“Ik durf geen startdatum te noemen,
maar we hopen voor het nieuwe
schooljaar gereed te zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatie bedrijf
dat dealer is van diverse A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek
naar kandidaten voor de volgende functie:

1e Monteur (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen

Beste mensen,
Natuurlijk wens ik u op de eerste plaats een héél goed en gezond nieuw jaar. Het eerste jaar van een nieuw
decennium. 100 jaar geleden begon een periode die we later ‘de roerige jaren 20’ zijn gaan noemen.
Er waren duidelijke veranderingen te zien in de muziek, denk aan de opkomst van de jazz, de mode en de
architectuur. De auto verscheen in het straatbeeld en er werden huizen gebouwd met daarin elektriciteit.
Natuurlijk was er ook armoede en kinderarbeid, maar voor een grote groep groeide de welvaart.
Op dit moment kunnen we volgens
mij met zekerheid vaststellen dat
we opnieuw roerige tijden tegemoet
gaan. De discussie over normen en
waarden, het klimaat, duurzaamheid, arbeidsmigratie, democratie,
veiligheid, globalisering, zullen vast
en zeker leiden tot verandering.
Ik zie het als een grote uitdaging om
samen met u na te denken over al
die vernieuwingen die op ons af gaan
komen. Vaak zullen veranderingen

ook worden besproken in de gemeenteraad. Onze opdracht is om telkens
te zoeken naar voldoende draagvlak
voor allerlei aanpassingen. Dat is vandaag de dag zeker geen eenvoudige
klus. Daarom is het van groot belang
dat we telkens de dialoog aangaan
met u. Dat we weten wat er speelt en
oor en oog hebben voor wensen en
noden, zodat we uiteindelijk de juiste
afweging kunnen maken.
Ik zie er naar uit om als nieuwe bur-

gemeester van Venray aan de slag te
gaan. Samen met de gemeenteraad
en het college van wethouders staan
wij voor een geweldige uitdaging om
Venray en de regio in alle opzichten
verder te versterken. Met open vizier
kijken wij samen met u naar de toekomst. Wij zijn de tijd.
Luc Winants
Burgemeester Venray
vanaf 7 januari 2020

Wij vragen:
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis en ervaring met landbouwmachines in de ruimste zin van het woord;
• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
• Kennis van elektro en hydraulica is een pré;
• Accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• Enige beheersing van de Engelse taal;
• Kennis van Windows;
• Rijbewijs B.
Wij bieden:
• Een zelfstandige functie in een klein
en prettig teamverband;
• Mogelijkheden tot bijscholing;
• Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!
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Xtc-preventie op straat

Mooder Maas

Foute luchtjes in centrum Venray
Behalve bij de parfumzaken en de plaatselijke drogisten kon de Venrayse consument zaterdag 21 december
voor een geurtje ook terecht bij een kraampje in de Grotestraat en voor de supermarkt in Ysselsteyn. Maar
wie bij de kraampjes iets wilde kopen kwam bedrogen uit. Met een nep-parfumstandje vroeg de politie in
Venray en Ysselsteyn aandacht voor het herkennen van een xtc-lab.

Met de actie willen de gemeente en
de politie nog een keer bij iedereen
onder de aandacht brengen hoe een
xtc-lab ruikt. Zodat mensen de aanwezigheid van een illegale drugsfabriek
herkennen en het kunnen melden.
Want een chemisch fabriekje in je
dorp of wijk is niet alleen illegaal,
maar vergroot ook het risico van brand
en de aanwezigheid van criminelen.
Het idee van het xtc-parfum komt van
het OM dat hiermee burgers bekend

wil maken met de geur van xtc-labs en
dumpingen. Door de geur van xtc te
herkennen, kunnen burgers helpen bij
de opsporing van de illegale drugsproductie en de criminaliteit die daarbij
hoort. Zo kan iedereen bijdragen aan
een veilige en rustige leefomgeving.
Bovendien wordt het chemisch afval
vaak gedumpt in het riool of in de
natuur.
In oktober verspreidde de gemeente
Venray een informatiebrief over sig-

nalen van een eventueel xtc-lab of
hennepkwekerij met huis-aan-huis
kaarten, waarop de geur van xtc te
ruiken was. Ook was een flyer van
Meld Misdaad Anoniem bijgevoegd.
Dit leidde tot een ruime verdubbeling van het aantal anonieme meldingen. Na de verspreiding van de brief
en de geurkaarten ontving de politie
via meldpunt M. ruim 2,5 keer zoveel
druggerelateerde aanmeldingen.

Bij een achtervolging op een gestolen busje met paardentrailer is een politieauto zwaar beschadigd geraakt
toen een vrouw die het busje bestuurde, op een politieauto inreed. Dit gebeurde op dinsdag 31 december ter
hoogte van de Newtonstraat in Oostrum. De politieagent die in de auto zat, raakte hierbij niet gewond.
verschillende voertuigen betrokken.
Toen één van de politieauto’s de
weg blokkeerde, reed de bestuurster
kennelijk doelbewust op de politieauto in. Hierna kwam het busje

waarin zij zat tot stilstand en kon zij
worden gearresteerd. Het gaat om
een 33-jarige vrouw.

Bouw mestfabriek van de baan
De bouw van een mestfabriek in Venray gaat niet door. Ondanks dat alle vergunningen binnen zijn, heeft
Agro Limburg besloten de stekker eruit te trekken. “Het aanbod van varkensmest neemt af. We denken dat de
mestfabriek niet meer rendabel te exploiteren is”, zegt directeur Wim van Horck van Agro Limburg.
Comiva, een coöperatie van Limburgse
en Brabantse varkenshouders, nam
in 2010 het initiatief om een mestfabriek te bouwen aan de Metaalweg
op bedrijventerrein Smakterheide in
Venray. In het voorjaar van 2019 nam
Agro Limburg de varkenscoöperatie
over om de mestfabriek te realiseren.
“Juist in die tijd veranderde de markt.
Je ziet steeds meer andere initiatieven voor mestverwerking ontstaan.
Daarnaast loopt nu de stoppersregeling voor varkenshouders. Er is minder
aanbod van varkensmest en we verwachten dat dit de komende tijd niet
verandert.”
Het plan voor de mestfabriek stuitte
op veel verzet van omliggende bedrijven en buurtbewoners. Ze vrezen

voor stankoverlast en de toename van
zwaar verkeer en fijnstof. De stichting
Gezond Leefmilieu Venray (GLV) wees
op overlast, verminderde luchtkwaliteit, gezondheidsrisico’s en schade
aan de natuur. Vlak bij de beoogde
locatie aan de Metaalweg ligt het
beschermde Natura 2000-gebied
Boschhuizerbergen.
De vergunningen werden tot bij het
hoogste rechtsorgaan, de Raad van
State, aangevochten. Raad van State
deed in juni 2017 een uitspraak en
wees alle beroepschriften af. Daardoor
waren alle fases van de omgevingsvergunning onherroepelijk. De milieuvergunningen waren al eerder in orde
en provincie Limburg verleende al een
vergunning in het kader van de Wet

Aannemerscombinatie Mooder Maas is in de eerste maanden van
het nieuwe jaar nog bezig met het afronden van de
werkzaamheden voor de hoogwaterbescherming in Geijsteren.
Dat meldde projectleider Stijn Rutten op woensdag 18 december
tijdens de dorpsraadvergadering van Wanssum in
gemeenschapshuis De Zandhoek.
De kruising WanssumsewegDorpstraat-Maasheseweg was van
27 augustus tot 19 november afgesloten voor alle verkeer. “We moeten alleen nog de belijning op het
wegdek aanbrengen”, vertelde Stijn
Rutten die zei dat de werkzaamheden langer hebben geduurd dan
gedacht. “We kwamen onder de
oude weg heel veel puin tegen.
Dat moesten we eerst saneren.”
Een dorpsbewoner vroeg of de
vangrails langs de weg nog terugkomen. Volgens Stijn Rutten is dat
niet meer nodig. “Er komen geen
vangrails meer. Dat komt omdat de
nieuwe berm nu een stuk breder
is geworden waarmee we voldoen
aan de eisen.”
De begraafplaats aan de
Wanssumseweg in Geijsteren is een
heikel punt. De dijk kon hier niet

worden doorgetrokken omdat er
te weinig ruimte voor is. Daarom is
hier een stalen damwand, ingepakt
met gemetselde stenen, geplaatst
waardoor de Wanssumseweg
een stuk moest worden verlegd.
“De damwand werken we binnenkort af. Daarnaast gaan we begin
2020 de kering sluitend maken
aan de Alde Pastorie”, aldus Stijn
Rutten.
Mooder Maas wil in maart verdergaan met het ophogen van de
dijk van de Wanssumseweg in de
richting van Wanssum. Vlak bij de
zorgboerderij wordt de weg dan
afgesloten. In Blitterswijck is de
aannemer bezig met de aanleg van
dijken en een steilrandkering op
Het Roekenbosch.
Tekst: Henk Willemssen

Dertig evenementen
in Venray ontvangen
evenementensubsidie
Dertig evenementen die in 2020 plaatsvinden, ontvangen een
evenementensubsidie van de gemeente. Dat heeft het College van
B&W besloten. Die subsidie varieert van 250 tot 2.000 euro per
evenement.

Vrouw rijdt in op politieauto
De politie had de achtervolging op
de voertuigencombinatie van busje
en paardentrailer ingezet, nadat
er een melding van diefstal was
gedaan. Bij de achtervolging waren

Afronding werkzaamheden
in Geijsteren

natuurbescherming.
Het afblazen van de mestfabriek is
financieel een flinke strop. Aan het
ontwerp, het lange vergunningentraject en het slepende juridische proces
hangt een hoog prijskaartje. “Ja, dat
klopt. We hebben onze nek uitgestoken en al veel geld geïnvesteerd.
Het verlies moeten we nu nemen.
Dat is triest”, zegt Wim van Horck.
Hij kan niet zeggen of het plan nu definitief van de baan is. De vergunningen
zijn nog altijd geldig. “Ik kan niet in
een glazen bol kijken. Over twee jaar
kan de marktsituatie weer heel anders
zijn. Maar op dit moment pakken we
ons verlies en is het plan van de baan.”
Tekst: Henk Willemssen

De evenementensubsidie heeft als
doel het stimuleren van evenementen die een sociale, culturele,
sportieve, gezonde, duurzame en/
of educatieve meerwaarde hebben voor de Venrayse samenleving.
Of een evenement in aanmerking komt voor subsidie en hoe de
gemeente de aanvraag beoordeelt,
is in 2019 vastgelegd in nieuw
subsidiebeleid voor evenementen.
Wethouder Jan Loonen: “We streven met het nieuwe subsidiebe-

leid evenementen naar kwalitatief
goede evenementen in Venray.
De subsidie is een stimulans hiervoor en een steuntje in de rug voor
de vele vrijwilligers die deze evenementen mogelijk maken.”
Het te besteden subsidiebudget voor 2020 is een kleine
36.000 euro. Er is nog ruim
7.000 euro beschikbaar voor evenementen die nog geen subsidie hebben aangevraagd, maar hiervoor
wel in aanmerking komen.

Informatieavond over
zonnepanelen in Oostrum
BeePower Energie Coöperatie Venray organiseert op dinsdag
14 januari van 19.30 tot 22.30 uur een informatieavond over het
zonnepanelenproject op een industrieel dak op De Hulst 2, aan
De Voorde 26 in Oostrum. Om het fijne te vernemen over dit project
nodigt BeePower inwoners uit in D’n Oesterham in Oostrum.
Op De Hulst 2 is een 2.000 vierkante meter dak beschikbaar,
getoetst en goedgekeurd voor het
plaatsen van circa zevenhonderd
zonnepanelen. De installatie voorziet zeventig tot tachtig (standaard)
gezinnen jaarlijks van stoom.
Inmiddels hebben een tiental huishoudens uit Oostrum zich vrijblijvend aangemeld voor dit project.
BeePower heeft het project in
eerste instantie aan de inwo-

ners van Oostrum gepresenteerd,
omdat daar de installatie gaat
komen. Door de situering van de
installatie en de opties voor een
Postcoderoos, kunnen niet alleen
Oostrum met postcode 5807, maar
ook de postcodes Venray 5801,
5802, 5803 en 5804 en Leunen
5809 van deze installatie gebruikmaken om in hun jaarlijkse stroomvoorziening te voorzien.
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In bruikleen

Gemeente mag ambtskostuum
Hans Gilissen houden
Hans Gilissen is inmiddels burgemeester van Venray af; zijn kantoor is opgeruimd en alle persoonlijke herinneringen heeft hij meegenomen. Maar zijn ambtskostuum heeft Gilissen achtergelaten.

Filmavonden gebieds
ontwikkeling Ooijen-Wanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum start in het nieuwe jaar met een
aantal filmavonden bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Tijdens de avonden in Blitterswijck en Wanssum neemt het projectbureau het publiek mee op een reis door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en vertelt het wat er nog in het gebied staat te gebeuren.
In november 2017 is de eerste
schop voor de werkzaamheden
van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum in de grond
gegaan. Over een jaar zijn
de werkzaamheden in het
projectgebied afgerond.
Projectbureau Ooijen-Wanssum
laat zien wat er de afgelopen jaren

In een vitrine in de publiekshal
hangt het antieke ambtskostuum
met steek, dat burgemeester Gilissen
onder meer heeft gedragen bij de
installatie van de prinsen carnaval.
De zwartlaken slipjas, de degen,
het hoofddeksel, de medailles en
de sjerp waren allemaal persoonlijk
eigendom van de burgemeester. Hij

kocht het setje jaren geleden van een
kleinzoon van een Achterhoekse burgemeester. Het ensemble is wel een
eeuw oud. Als de burgemeester het
niet draagt, hangt het tegenwoordig
in de vitrine.
Samen met archivaris Paul van
Meegeren bedacht Gilissen een
oplossing: hij heeft de hele set voor

onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan de gemeente. Het blijft in
de vitrine, waar iedere bezoeker het
antieke kledingstuk kan bekijken.
Maar het blijft eigendom van burger Hans Gilissen. Onlangs tekenden
beide mannen de bruikleenovereenkomst en droeg Gilissen alles over
aan de gemeente.

4,1 miljoen

Jan Loonen verrast door bezuiniging
provincie op N270
Provincie Limburg wil 4,1 miljoen euro bezuinigen op het herinrichtingsplan voor de eerste fase van de
Deurneseweg (N270). Voor het wegdeel tussen Intratuin in Venray en de rotonde in Oostrum is 22 miljoen euro
uitgetrokken. Wethouder Jan Loonen van gemeente Venray accepteert de aangekondigde bezuiniging niet.
Op 12 maart ondertekenden gedeputeerde Eric Geurts en Jan Loonen de
N270-overeenkomst in het gemeentehuis van Venray. “De handtekeningen
zijn gezet. Ik houd de provincie aan
de overeenkomst. Het is een eenzijdig besluit om hiervan af te wijken.
Daar is nooit over gesproken. Ik ben
verrast en ook verbaasd”, reageert
wethouder Loonen.
De provincie wil drie onderdelen uit
het plan schrappen. De fietsroute
langs de N270 tussen de rotonde in
Oostrum en het treinstation, de fietstunnel onder de N270 die bedrijventerrein De Blakt met De Hulst verbindt
en enkele duurzame maatregelen.
Gedeputeerde Staten hebben te veel
wegenprojecten op stapel staan
waardoor 50 miljoen euro bezuinigd
moet worden. Alle projecten zijn in
een matrix afgewogen. De elektrificatie van de Maaslijn, de spoorlijn
tussen Roermond en Nijmegen, loopt
geen gevaar. Want dit heeft de hoogste prioriteit gekregen. De aanpak

van de N270 krijgt als beoordeling
een ‘lage effectiviteit en gemiddeld
bestuurlijk afbreukrisico’. “Wie bepaalt
dat?”, vraagt Jan Loonen zich af. “Ik wil
hier uitleg over hebben. Ik heb vlak
voordat het besluit bekend werd,
gesproken met de gedeputeerden
Carla Brugman en Hubert Mackus.
Inhoudelijk is er toen niets over
gezegd. Wel hebben ambtenaren aangekondigd dat wegenprojecten zouden worden heroverwogen.”
Het doortrekken van het fietspad
tussen Wanssum en Oostrum aan
de noordkant van de N270 naar
het station kost 3,5 miljoen euro.
Daardoor hoeven de fietsers niet meer
door het centrum van Oostrum via
Mgr. Hanssenstraat en Stationsweg. De
aanleg van de fietstunnel bij bedrijventerrein De Blakt kost 1 miljoen
euro. “Heel erg jammer als die tunnel
er nu niet komt. De gemeente betaalt
er vier ton aan mee, waardoor er voor
de provincie nog zes ton overblijft.”
De tunnel zou komen onder het kruis-

punt bij de Evenementenhal waar de
bestaande rotonde wordt vervangen
door een kruising met slimme stoplichten.
De aanpak van de omgeving van het
treinstation in Oostrum loopt geen
gevaar. Dit project valt onder ProRail
en hangt samen met de elektrificatie van de Maaslijn die gepland staat
in 2023 of 2024. Jan Loonen zegt met
de provincie te willen onderhandelen
over het vervallen van de fietsroute
langs de N270. “Als we dat kunnen
koppelen aan het plan voor de stationsomgeving. Dan moet er wel een
goede oplossing komen voor fietsers.
Dan valt er te praten over het openbreken van de overeenkomst.”
Het wegenbezuinigingsplan staat op
vrijdag 17 januari op de agenda van
de provinciale commissie Mobiliteit
en Duurzaamheid. Provinciale Staten
nemen op vrijdag 7 februari een
besluit.
Tekst: Henk Willemssen
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gerealiseerd is aan de hand van
diverse filmpjes. Op woensdag
8 januari vindt in Blitterswijck
de eerste filmavond plaats om
19.30 uur. Op woensdag 15 januari
om 19.30 uur staat Wanssum op
het programma. Deelname aan de
avond is kosteloos. Aanmelden kan
via nfo@ooijen-wanssum.nl

Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum
in Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten,
begeleiding en/of behandeling. Onze betrokken
medewerkers, die zich in kunnen leven in de cliënt en
diens familie, geven aandacht en warme liefdevolle zorg.
Het leefplezier van de cliënt is daarbij leidend, niet het
medisch model. We ondersteunen zoveel mogelijk de eigen
identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur
van onze cliënten en proberen hen onderdeel uit te laten
maken van de maatschappij. We ontzorgen onze bewoners
op het gebied van proces (regelen) en inhoud (zorg).
Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op de vier
hoofdpijlers: Wonen | Thuis | Behandeling | Advies.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!
Binnen het team Facilitair Service Bureau zijn wij op zoek
naar twee enthousiaste collega’s voor de functie van:

LOGISTIEK
MEDEWERKER
13 uur per week / Afdeling Facilitair
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig?
Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde
aan werken met humor en respect voor cliënten en collega’s?
Dan willen wij graag met jou in gesprek.
Naast een passende salariëring (FWG 20) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een
prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en
gewaardeerd wordt en waar ambities een kans krijgen zich te
ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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15-vragen aan

Carmen Chi Geijsteren
is het een tijd geleden

Doe je ook aan schoolactiviteiten?
Ja, dat vind ik wel altijd leuk. Ik doe
mee aan Cambridge lessen die buiten school plaatsvinden en ik vind
het ook leuk om mee te doen aan
de ‘Winterfair’ die de week voor
de kerstvakantie plaatsvond. Het is
een soort open podium en iedereen
mag er aan mee doen. Het heeft een
winters thema en het wordt elk jaar
georganiseerd.

Besteed je veel tijd aan huiswerk?
Het ligt er een beetje aan. Soms dan
heb ik gewoon echt geen motivatie,
dus dan lig ik meestal in bed na het
eten, maar er zijn ook dagen waar
ik meteen begin aan huiswerk en
snel klaar ben. Het is nooit er tussenin. Ik heb ook dansles en zangles na school en daarbij werk ik nog
dus ik heb een goede planning nodig
om goed te kunnen beginnen met
huiswerk.

Is het werk moeilijk?
Ik vind huiswerk maken niet moeilijk. Meestal heb ik een antwoordboekje als ik het niet snap en anders
kan het de volgende les aan de
docent vragen. Leren is voor mij wat
lastiger omdat ik nooit zeker weet of
ik genoeg heb geleerd en heel veel
is inzichtwerk en dat is moeilijk om
te testen.

Wat doe je verder in je vrije tijd?

Naam:
Leeftijd:
School:

Carmen Chi
15 jaar
Stedelijke
Scholengemeenschap
Nijmegen
Woonplaats: Geijsteren

ren met tijd om het leuk te hebben
en tijd om serieus te werken. Zijn
manier van lesgeven sluit ook aan bij
hoe ik graag werk en ik sta daarom
ook een 8,9 voor Duits. Ik heb dat
echt te danken aan mijn docent.

Waarom heb je voor jouw school
gekozen?

Wat wil je later worden?

Ik zat eerst op de school Metameer
in Boxmeer, maar deze school maakt
helaas de havo/vwo niet af na de
derde. In de derde zijn we veel begeleid in het kiezen van een school en
SSGN was een van de scholen die ze
aanbevolen. Toen ik daar op de open
dag kwam voelde het al meteen
goed dus heb ik uiteindelijk daarvoor
gekozen.

Wat is je favoriete vak en
waarom?
Mijn favoriete vak is muziek, omdat
ik mezelf veel bezig hou met muziek.
Ik heb toen ik klein was op dansen, gitaarles, zangles en musicalles
gezeten en daarbij werd er ook veel
gebruik gemaakt van muziek. In de
muzieklessen zijn we altijd vrij om te
doen wat we willen en daardoor is
op school zijn niet zo erg als bij bijvoorbeeld wiskunde.

Wie is je favoriete leraar en
waarom?
Mijn favoriete leraar is mijn Duits
docent: Mark Christiaansen. Hij weet
precies hoe hij zijn les moet balance-

Ik heb echt nog geen idee. Ik dacht
een tijdje dat ik psycholoog wilde
worden maar ik ben erachter gekomen dat dit toch niet echt wat voor
mij is. Ik ben wel al een keer naar
een beurs geweest in Eindhoven
voor verschillende opleidingen, maar
daar is uiteindelijk niks uitgekomen.
Ik ben er op dit moment ook niet
gehaast naar op zoek omdat ik nog
drie jaar heb om dat uit te zoeken.

Wat vind je het moeilijkste vak?
Ik vind het moeilijkste vak economie.
Dit komt omdat het twee dingen
combineert waar ik niet al te goed in
ben: wiskunde (formules) en inzicht.
Ik weet ook nooit zo goed hoe ik
ervoor moet leren. Ik heb wel het
geluk dat ik een goede economie
docent heb, want anders zou het niet
zo gaan zoals het nu gaat.

Wat is een groot nadeel aan jouw
school?
Het ligt wel ver weg. Ik zie dat niet
per se als een heel groot nadeel,
maar het is af en toe wel lastig.
Bijvoorbeeld toen wij naar Brussel
gingen om het Europees Parlement

te bezoeken zou ik om 04.00 uur op
moeten staan om om 06.00 uur op
school te zijn. Gelukkig kon ik bij een
vriendin blijven slapen die dicht in
de buurt woont.

Wat vind je van de sfeer op
school?
De sfeer op school is erg leuk.
Iedereen doet gewoon zijn eigen
ding zonder dat er mensen gestoord
worden. Ik heb ook het idee dat op
deze school de combinatie van werken en lol hebben over het algemeen beter gaat dan op de vorige
school. Verder is er niks mis.

Wordt er veel gepest op school?
Niet dat ik het weet. Er wordt natuurlijk we geplaagd maar er zijn eigenlijk nooit grote incidenten met
pestgedrag. Vooral ook omdat iedereen zijn eigen ding kan doen zonder dat mensen er commentaar op
leveren. Ik denk dat de leraren hier
ook een grote rol in spelen omdat zij
goed weten wat ze moeten doen in
zo’n situaties.

Wat vind je van pesten?
Het is natuurlijk niet goed. En het kan
iemands leven erg bepalen. Ik heb
geluk gehad dat ik eigenlijk altijd
wel in een positieve sfeer les heb
gehad en naar school ben gegaan,
maar niet iedereen heeft dat geluk.
En ik ken ook een paar mensen die
er nog steeds last van hebben ook al

Zoals ik al zei zit ik op zangles en
dansles en daarbij werk ik nog in ‘t
Trefpunt in Geijsteren. Ik zat eerst
op musicalles in plaats van dansles,
maar dit jaar is de vereniging waarbij ik dit deed helaas gestopt. Ik heb
nog steeds contact met de zangdocent van deze vereniging omdat
zij ook mijn normale zangdocent is.
Dansen doe ik bij Dizzy in Jeruzalem
in Venray.

Zit je al lang op deze school?
Ik zit nu net vijf maanden op het
SSGN, doordat ze bij Metameer
dus het havo/vwo niet afmaken.
Ik vind het heel jammer dat dit zo is
en ik snap nog steeds niet zo goed
waarom, maar ik weet wel dat dit
zeker niet iets is waar Metameer zelf
voor kiest en ze zouden graag een
bovenbouw willen. Vmbo’ers kunnen
hun schooljaren wel afsluiten op het
Metameer.

Welke tips zou je nieuwe brugklassers meegeven?
Niet te veel stressen. Af en toe lijkt
het allemaal wel veel, maar uiteindelijk zul je zien dat het allemaal
meevalt. En je moet niet bang zijn
om om hulp te vragen. Docenten zijn
er om je vragen te beantwoorden en
als je niks vraagt kom je er ook niet
achter. Al weet ik uit eigen ervaring
dat je er met een omweg wel achterkomt is het veel handiger om het
aan je docent te vragen.

Hoi

Column

Goede
voornemens
Het einde van het jaar is alweer
in zicht en wat ging het snel.
Er komt een nieuw jaar aan en
zelfs een nieuw decennium.
Tijd voor de goede voornemens.
Waar uiteindelijk bijna niemand
zich aan houdt. De eerste twee
maanden houden de meesten
zich er prima aan en dan gaat
het mis. Nu zat ik zo te denken:
wat zijn eigenlijk mijn goede
voornemens?
Echte voornemens voor het jaar
heb ik niet en die heb ik eigenlijk
ook nooit echt gehad. Dat komt
misschien ook wel omdat de
afgelopen jaren niet de meest
makkelijke uit mijn leven waren.
Eigenlijk al vanaf dat ik 11 jaar
ben, zitten veel dingen niet mee.
Ik werd 11 in groep acht en was
daarmee dus een late leerling.
In groep acht werd ik door enkele
jongens gepest en in de brugklas
begon dit opnieuw en in de
tweede weer, alleen drie keer zo
erg. Na drie jaar gepest te worden
door mijn klasgenootjes van de
basisschool, verbrak ik het contact.
Jammer genoeg begonnen mijn
vriendinnen van de middelbare
school mij in de derde te pesten,
waardoor ik in de vierde geen
vriendinnen meer had. Elke pauze
opnieuw zat ik alleen en ik was
dan ook liever niet op school.
Na mijn examenjaar ging ik naar
de havo waar ik een groep hechte
en echte vriendinnen kreeg. Ik ben
in 2019 uit de kast gekomen als
lesbische en ik had voor het eerst
in mijn leven een leuke verjaardag,
pas bij 17 jaar oud. Nu hou ik
mezelf eraan om gelukkig en blij te
zijn en niemand dat tegen te laten
houden. Daar bereik je namelijk
helemaal niks mee. Ik weet wel
zeker dat ik niet gezonder ga leven
in 2020. Ik fiets vijf dagen in de
week 15 kilometer per dag en dan
nog eens 6 kilometer voor vier
dagen in de week. Dat zijn veel
kilometers. Ik had het er ook pas
geleden over met mijn collega’s
om een stappenteller mee te
nemen na werk en te kijken
hoeveel stappen ik afleg op zo’n
dag. Voor nu wens ik iedereen een
gelukkig 2020!

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Geplukt

Suzi Litjens Leunen
Ze schreef ondanks dat ze dyslexie heeft een boek dat kortgeleden werd uitgegeven. Suzi is 19 jaar en weet wat ze later wil doen: bestsellers
verkopen. Ze studeert in juni af aan de opleiding media en vormgeving en in haar vrije tijd is ze een fanatieke sporter. Deze week wordt Suzi
Litjens uit Leunen geplukt.

van een verlaten huis. Voor het huis
stond een hek waar een meisje over
heen klom. Toen bedacht ik een
verhaal waarin het meisje op onderzoek gaat in het verlaten huis. Het is
een spannend, maar ook romantisch
boek. Ik ben er heel tevreden over”,
legt Suzi uit.
Dat ze dyslexie heeft, ziet Suzi niet
echt als een belemmering tijdens het
schrijven. Ze laat haar teksten dan
ook altijd controleren door iemand.
“Ik heb altijd gedacht dat ik op dyslexie afgerekend zou worden, omdat
het publiceren van een verhaal
moeilijk wordt. Maar uiteindelijk is
het toch gelukt. Ik blijf Nederlands
wel moeilijk vinden en daarom wil
ik in de toekomst een professioneel
editor naar mijn werk laten kijken.
Maar dat kost geld.”

Ontwerpen en fotograferen
Tijdens haar middelbare schooltijd
kreeg Suzi een cursus ontwerpen.
De keuze voor haar huidige opleiding media vormgeving was dan
ook snel gemaakt. “Ik vind fotografie en vormgeving leuk en interessant. De opleiding in Nijmegen had
het allebei. Maar toen ik de opleiding koos, had ik nog helemaal geen
idee dat schrijven ook een optie was.
In juni ben ik klaar met de opleiding.
Ik heb nu geproefd aan het uitgeven
van mijn eigen boek en dit zou ik
in de toekomst graag blijven doen.
Ik zou het ook leuk vinden om mijn
eigen kaft te ontwerpen.”
In haar vrije tijd heeft Suzi veel
hobby’s: lezen, skiën, volleyballen,
tekenen, breien en haken en fotograferen. Twee keer in de maand
is Suzi te vinden bij de fotoclub in
Venray. Daar krijgt ze fotografieopdrachten waar ze later feedback op
krijgt. “Het leukste vind ik om kleine
attributen in stillevens te fotograferen. Het minst leuke vind ik portretfotografie, omdat ik het moeilijk vind
om mensen te benaderen en ze te
regisseren tijdens het fotograferen.
Portretfotografie vermijd ik liever.”

Sportief

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
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Sinds dat ze kon schrijven, bedenkt
ze al verhalen, vertelt Suzi. Nadat
ze via vriendinnen op het Raayland
te horen kreeg dat er een schrijf
applicatie op de telefoon bestond,
dook ze volop in het online schrijven. “Twee jaar geleden ben ik
begonnen met het verhaal dat nu
gepubliceerd is. Het was het eerste
verhaal waarover ik echt een goed
gevoel had. Via school kwamen we
in contact met een schrijfster die
ons feedback gaf op onze verhalen. Toen heb ik mijn verhaal, dat ik
twee jaar g
 eleden schreef, aan haar
laten lezen. Zij vertelde me dat ik het
boek ook bij een uitgever neer kon
leggen. Ik dacht: ‘laat ik het maar
proberen’. De uitgeverij zei dat ik
langs mocht komen in Soest.”
Na een aantal gesprekken kreeg Suzi
een contract aangeboden voor twee
jaar en kreeg ze groen licht om het
boek kosteloos uit te geven. “Dat had
ik niet verwacht. De meeste mensen

worden de eerste keer afgewezen.
Eigenlijk ging ik naar de uitgeverij
voor feedback. Toen ze me een contract aanboden, moest ik er wel over
nadenken, maar ik ben blij dat ik er
mee door ben gegaan.” Volgens Suzi
reageerde haar ouders en zusje heel
enthousiast. “Mijn familie vindt het
heel leuk voor me. Ik kreeg laatst
een telefoontje van mijn tante?
Ze wist niet eens dat ik schreef”,
zegt Suzi lachend.

Inspiratie
In totaal schreef ze in een paar
maanden het hele boek. “Vroeger
schreef ik verhaal van maximaal vier
bladzijdes en door de jaren heen ben
ik de verhalen steeds uitgebreider op
gaan schrijven.” Ook de kaft bedacht
Suzi zelf. Inspiratie voor het young
adult boek kreeg ze via Pinterest,
een site die functioneert als digitaal prikbord van afbeeldingen.
“Daar kwam ik een afbeelding tegen

Suzi ziet zichzelf als een creatieve
en sportieve jonge vrouw. Zeven
jaar geleden begon ze met volleybal, nadat ze eerst korfbal in Leunen
speelde en aan tennis en wedstrijd
zwemmen deed. “Ik vond deze sporten steeds hetzelfde en wilde meer
uitdaging. Toen begon een zoektocht naar een leuke sport. Het was
volleybal of hockey en toen heb ik
voor volleybal gekozen. Teamsport
vind ik heel leuk en het teamverband is bij volley heel sterk. Maar ik
denk er nog steeds over na om een
totaal andere sport te gaan doen.
Boogschieten of muurklimmen lijkt
me ook wel vet. Ik vind zo veel dingen leuk.” Maar voordat dit gebeurt,
gaat Suzi zich eerst focussen op het
afronden van haar studie en werk
zoeken. “En ik blijf natuurlijk nog
doorgaan met schrijven. Mijn nieuwe
verhaal is al bijna klaar.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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VVD Venray

De balans
Het is traditie om tegen het einde van het jaar terug te blikken en de
balans op te maken. Ondanks punten van kritiek dat ons bestuur wel
wat meer vaart mag maken met haar ambities, de wederom weinig
concrete begroting en de gemiste kans om inwoners tijdig te betrekken op een aantal dossiers, moet gezegd worden dat afgelopen jaar tal
van zaken in gang gezet zijn. Ik noem er een paar.
Met de toekomstvisie Venray 2030
is voor een ambitieus pad naar de
toekomst gekozen. De KODE Venray
geeft de randvoorwaarden om de
energietransitie in goede banen te
leiden. Voor een toekomstbesten-

Venray Lokaal

dige en bij Venray passende bibliotheek is een solide basis gelegd.
De zorgen van de bewoners van de
vergeten driehoek worden eindelijk
serieus genomen. Het toekomstplan
voor de jongerencentra biedt per-

spectief op een actief netwerk voor
álle jongeren van Venray. De kadernota Sociaal Domein en het nieuwe
armoedebeleid kiezen voor een richting die zoveel mogelijk moet voorkómen dat mensen in de problemen
komen. Met de herinrichting wordt
het Gouden Leeuwplein hopelijk
een groen pareltje in ons centrum.
Tenslotte heeft zelfs de soap rondom
de Aldi nog een nieuwe opening
opgeleverd voor een oplossing (misschien ook tevens voor de Brier?).

Al met al een jaar met een positief
eindsaldo. Maar gezien de uitdagingen die er liggen geen reden
om het in 2020 rustig aan te doen.
Integendeel, komend jaar gaan wat
VVD Venray betreft opnieuw de handen uit de mouwen!
Namens fractie en steunfractie van
de VVD Venray wensen wij u allen
een gezond en voorspoedig 2020.

opmerkingen: “Te weinig voor de
doelgroep 16-18 jaar”, “Meer politie”, “Gemeente komt afspraken
niet na”, “Afvalbakken voor hondenpoep” en “Bredere parkeervakken”. Items als zorg, veiligheid en
onderwijs kwamen ook veelvuldig
ter sprake. Waardevolle informatie
voor de bestuurders van onze mooie
gemeente. Venray Lokaal heeft zich
laten zien en heeft goed geluisterd. Waardering werd uitgesproken
voor onze aanwezigheid, ondanks

dat het helemaal geen verkiezingstijd is. Wij willen dichtbij en bereikbaar zijn. ’s Avonds stond er een
leuke teamactiviteit gepland waarbij
samenwerking nogmaals centraal
stond. De kaas is op, de prikkertjes
zijn geteld. We kijken met veel plezier terug op deze vruchtbare dag.
Namens Team Venray Lokaal danken
we iedereen voor hun tijd en aangedragen informatie.

Harrie van Oosterhout

Team Venray Lokaal in hartje Venray
Het was een gezellige drukte, de zaterdag voor kerst, in óns hartje
Venray. Het zonnetje scheen en bracht veel mensen op de been, live
muziek erbij, het maakte de mensen blij. Nog even de laatste kerstinkopen doen of gezellig naar de kerstmarkt, schaatsen op de ijsbaan en
even langs de kerststal. Dat zien wij heel graag, een bruisend centrum
met blije bezoekers uit de regio én tot ver daarbuiten.
Vanuit onze stand in kerstsfeer
gingen we onder het genot van
een blokje kaas met de mensen in
gesprek. “Wat kan er beter in de
gemeente Venray, en wat gaat er
goed?” 230 mensen gaven door

middel van de kaasprikker zijn of
haar speerpunt voor Venray aan:
55 procent koos voor Gezondheid en
Welzijn, 25 procent voor Natuur en
Omgeving en 20 procent voor Wonen
en Werken. Hierbij een greep uit de

Harold Stevens, PR-lid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De straatverlichting in Venray is onvoldoende
Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat hij of zij zich ’s avonds of ’s nachts enigszins onveilig voelde op slecht verlichte fiets- en/of voetpaden.
Vooral in het buitengebied van Venray is daarvan meer sprake dan in de bebouwde kom van Venray. Recentelijk heeft het om die reden bijna
geleid tot een overval. De stelling van Stichting Burgers van Venray van deze maand is: De straatverlichting in Venray is onvoldoende.
Voelt iedereen zich wel veilig in het donker op straat? Kan men ’s avonds goed zichtbaar de straat oversteken, al dan niet bij een
onverlichte zebra oversteekplaats? Een goede
openbare verlichting bevordert immers de vei-

ligheid. Om die reden wordt iedereen uitgenodigd
om zijn of haar mening te geven op de stelling die
de hele maand januari op de website
www.burgersvanvenray.nl staat. Iedereen kan
daarop aangeven het daarmee eens of oneens

te zijn, maar ook suggesties geven of wijzen op
onveilige locaties.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Met complimenten

Column

Bespreking stelling Burgers van Venray september

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang
In de maand december hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over de geplande nieuwbouw van een ziekenhuis in Venray.
De stelling op de website: www.burgersvanvenray.nl was: De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.
“Er moeten inderdaad snel spijkers met koppen
geslagen worden. Bouwen op de parkeerplaats
van de huidige prachtige locatie heeft onze voorkeur. Maar welke locatie het ook gaat worden, het
moet wel meer worden dan alleen een polikliniek.”
Henk is wat uitgebreider in zijn reactie: “Venray
had zijn ziekenhuis nooit moeten laten fuseren met
Venlo. Dat is nog steeds de grootste fout. Nu heeft
Venlo alles in handen. En niet te vergeten de zorgverzekeraars. Wij zijn ons gaan oriënteren in het
Brabantse Boxmeer. Natuurlijk hoor ik éénieder zeggen dat dit zo dadelijk voor de raad van bestuur een
reden te meer is om af te zien van verdere stappen.
Maar als dergelijke belangrijke voorzieningen er niet
meer zijn, dan zal de krimp alleen nog maar toenemen. Geen bedrijven die zich nog willen vestigen,
dit zal zeker een rol spelen. Met een fusie van de
gemeente Horst, Venray, Bergen, Gennep en MookMiddelaar als fusiegemeente de kop van NoordLimburg? Of wordt het toch de kop van jut?”
Een anonieme persoon schrijft dat het er op lijkt dat
uitstel, afstel wordt. “Er wordt al heel lang geroepen dat er iets van nieuwbouw komt, maar er wordt

Uit het aantal respondenten en hun reacties
blijkt dat het onderwerp ziekenhuis in Venray de
gemoederen bezighoudt. Maar liefst 90 procent
van de stemmers vindt dat het inderdaad veel te
lang stil blijft. Waarom duurt het eigenlijk zo lang
vraagt men zich af. Wat is daarvan de reden?
In de begeleidende artikelen op die website van
zowel VieCuri als van de wethouders Jan Loonen
en Anne Thielen staat dat men verwacht medio
2020 een gezamenlijke reactie te kunnen geven
op het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie
De Wieën.
Er hebben in december meer dan negenhonderd
verschillende personen de stelling en de bijbehorende informatie bekeken. Een aantal daarvan heeft op de website de eigen mening over
de geplande nieuwbouw niet onder stoelen of
banken gestoken. Die reacties zijn allemaal nog
te lezen op de website Burgers van Venray het
onderdeel ‘vorige stellingen’. Enkele daarvan zijn
opgenomen, omdat ze representatief zijn voor de
mening van veel eens-stemmers.
Pierre Sassen vat zijn mening kort samen:

alleen maar uitgesteld. Door zogenaamde fusies
moet er steeds opnieuw bekeken worden of alles
wel haalbaar is en nu wordt er ook nog maar eens
een gekeken naar “andere locaties”. Allerlei verzinsels om maar niets te hoeven investeren en zo
wordt dit prima ziekenhuis steeds verder uitgekleed. Doe eens wat jullie beloven.” Cees laat over
het Venrayse ziekenhuis geen misverstand bestaan:
“Venray en haar omliggende dorpen kunnen niet
zonder hun ziekenhuis. Venlo en Boxmeer liggen
voor veel inwoners te ver weg en zijn voor velen
zonder vervoersmogelijkheden moeilijk bereikbaar.
Goede gezondheidszorg dicht bij huis is een noodzakelijke basisbehoefte waaraan niet getornd mag
worden. Mocht men in Venlo toch beslissen om de
zaak te sluiten dan roep ik iedereen op om massaal
over te stappen naar Boxmeer.”

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Paniek in
de kerk
2019 was een zéér succesvol jaar
voor het leescafé. Niet alleen
bleven de boeken in groten
getale binnenstromen, ook
kwamen er steeds meer nieuwe
gasten op dit bijzondere plekje op
St. Anna. Een absoluut hoogtepunt was de komst van Jacques.
Jacques, een rijzige, altijd correct geklede heer van stand, die
al flink wat jaartjes meegaat en
veel bekendheid geniet in het
Venrayse. Je kunt er de klok op
gelijk zetten, zondags tussen drie
en vier uur is hij altijd van de
partij, en weet hij middels de
harmonieuze klanken van de
toch ietwat valse piano, menig
trommelvlies te beroeren.
Jacques is een uitmuntend musicus en weet wekelijks de sfeer in
het leescafé te verhogen. Zo ook
zondag 22 december. Op z’n dooie
akkertje kwam hij weer aanfietsen,
altijd vergezeld van zijn tas met
bladmuziek. Hij was wel wat vroeger dan normaal. Kopje koffie, en
daarna al snel z’n vaste plek achter
het ivoor gevonden. Kerstliederen
stonden op het menu, er heerste
vrede in het lokaal, het klopte.
Echter, zo sereen als het was in dit
gedeelte van Venray, zo anders
was het aan de andere kant van
het dorp. Gróte paniek aldaar!
Koorleden van de Paterskerk buitelden over elkaar heen, zoekend
naar de organist. In kieren en
gaten, ja, zelfs in de kerststal (waar
rondom heen zou worden gezongen) werd gespeurd naar Jacques,
dé Jacques die dus óók de toetsenist van de kerk is. Het scheelde
niet veel of de staat van beleg was
afgekondigd. Een zoekactie werd
op touw gezet, drones vlogen af
en aan, en het kerstreces van de
burgemeester werd onderbroken.
Tótdat de oplossing was gevonden. U begrijpt het al, Jacques
was totaal vergeten (en dat neem
ik hem niet kwalijk) dat hij een
belangrijke afspraak met het zangkoor had. Er is nog gepoogd hem in
allerijl ter plekke te krijgen, maar
het kwaad was reeds geschied.
Kersttijd in de Paterskerk zal nooit
meer hetzelfde zijn. Voor de benadeelde parochianen: als goedmakertje bent u van harte uitgenodigd
om zondags langs te komen, te
genieten van de wonderlijke klanken, én een goed boek!
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Martens Installaties B.V. in Beringe is gespecialiseerd
in CV installaties, loodgieterswerk, warmtepompen
en elektro installaties.

Loodgieters

Nadere info:Frank Reintjes, 06 17900108

Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
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CV monteurs

Nadere info:Frank Reintjes, 06 17900108
Nadere info:Frank Reintjes, 06 17900108
Nadere info:Frank Reintjes, 06 17900108
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Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
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Bedrijfsleider
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Leerlingmonteurs

Voor meer informatie over deze functies kunt bellen met
de volgende contactpersonen: Frits Joosten (06 515 808 99)
of Louis Pennings (06 532 427 58) of een mail sturen via
e-mailadres: info@martenssanitair.nl

www.martenssanitair.nl

Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Maarten
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Jumping Indoor Leunen
Paardensportvereniging Ons Genot Leunen trekt in het weekend van vrijdag 3 januari weer in bij Equestrian
Centre de Peelbergen in Kronenberg, voor haar jaarlijks terugkerende springwedstrijd Jumping Indoor
Leunen. De toegang is gratis.

Op vrijdag 3 januari start het sportweekend met springen voor paarden
en komen alle rubrieken tot hindernissen van 1.35 meter aan bod.
Op vrijdagavond wordt de paardensport verruild voor manegevoetbal,
waar verschillende vrienden teams,
bedrijven en ruiters, het tegen elkaar
opnemen in een voetbaltoernooi.

Zaterdag 4 januari staat in het teken
van sport. Zo worden op zaterdagmiddag, na de reguliere springwedstrijd, de hindernissen verhoogd
tot 1.40 meter en nemen de professionals het tegen elkaar op tijdens de grote prijs van Jumping
Indoor Leunen. De winnaar van deze
grote prijs neemt een cheque mee

Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps en handige functies op de tablet is er op maandag 6 januari in
de bibliotheek Venray weer een tabletcafé. Deze informatiemiddag begint van 15.00 tot 17.30 uur.
van elkaar willen leren. Vrijwilligers
van Seniorweb staan klaar voor
hulp. Zorg dat de tablet, smartphone
of e-reader is opgeladen en neem

In Café Den Tommes in Merselo wordt op zondag 26 januari voor
de 31e keer de Orde van Verdienste uitgereikt. Het bestuur van
carnavalsvereniging De Zagewetters heeft besloten om de Orde
van Verdienste in 2020 uit te reiken aan Henk Wismans (59).
Henk is een man die niet uit zichzelf op de voorgrond treedt. Maar
hij heeft wel een grote staat van
dienst voor de verenigingen en het

Wanssum en zeventien jaar lid en
penningmeester bij de dorpsraad
geweest. Vanaf 2004 is Henk lid
van ’t Raokeliezer en zijn interesse

dorp achter zijn naam staan. Henk
is al vanaf 1968, met enkele onderbrekingen, lid van SV Merselo.
Sinds 2004 is hij niet meer actief
op het veld vanwege een blessure
aan de kruisband. Henk is ook een
aantal jaren bestuurslid geweest en
tegenwoordig vertrouwenscontactpersoon bij SV Merselo.
Bij de LLTB Venray en omstreken is
Henk jaren bestuurslid, secretaris
en penningmeester geweest. Ook
is hij lid van de Raad van Toezicht
van Rabobank Venray Meerlo-

gaat uit naar de streekgeschiedenis. In 2012 is Henk bij het CDA
gekomen als bestuurslid. Hier is hij
ook een tijdje secretaris geweest
en tot op heden is hij nog penningmeester bij het CDA.
Henk heeft altijd graag voor de verenigingen en het dorp klaargestaan
en is vandaag de dag nog steeds
actief en wil dat nog wel even blijven doen. De officiële uitreiking
van de Orde van Verdienste 2020
begint vanaf 14.41 uur in Merselo.

naar huis ter waarde van 750 euro.
De zaterdag wordt afgesloten met
een teamspring rubriek waar, niet
alleen de paarden, maar ook de
behendigheid van de ruiters op de
proef wordt gesteld. Op zondag
5 januari wordt er ruimte gemaakt
voor de allerkleinsten en komen de
ponydeelnemers aan start.

Tabletcafé in de bibliotheek
Ook vragen over de smartphone of
e-reader kunnen gesteld worden.
Het is geen cursus of workshop, maar
een samenzijn van mensen die graag

Orde van Verdiensten
Henk Wismans

gebruikersnaam en wachtwoord mee.
Dit is handig bij het installeren van
nieuwe apps. Deelname is gratis.

Kitsch Festival komt dit jaar terug
Kitsch Festival wil dit jaar terugkeren in het Odapark in Venray. De tweede editie zal naast muziek ook in het
teken staan van kunst. Dat meldde Kees Teeuwen van Kitsch Festival zondag 29 december in het praatprogramma Schijt draait doorrr! in de schouwburg.
De eerste editie werd georganiseerd
op 8 september 2018. Afgelopen
jaar besloot de organisatie het festival niet te houden omdat het anders
zou samenvallen met het tweejaarlijkse culturele festijn Schijt aan de
grens. De tweede editie van Kitsch
Festival zal weer plaatsvinden in het
Odapark. “Dit is de mooiste locatie in
Venray. Die biedt veel mogelijkheden.
De bezoekers waren er heel enthousiast over”, vertelde Kees Teeuwen.
“Het Odapark is bosrijk en heeft leuke

plekken met kunst. Je kunt er een
mooie ontdekkingstocht organiseren. In ons eerste festival lag de focus
vooral op muziek. We zoeken nu naar
een formule die kunst en muziek combineert. We willen bezoekers kunst
laten ontdekken en het toegankelijk
maken.”
Wilbert Jeuken zou graag zien dat
Kitsch Festival het avondprogramma
gaat organiseren van Schijt aan de
grens waarvan hij medeoprichter is.
“We willen graag meer samenwer-

king met jongeren. Helaas krijgen we
in het Stadspark voor livemuziek in de
avonduren geen vergunning van de
gemeente. Dat heeft te maken met
het bestemmingsplan. Hierover hebben we een zienswijze ingediend”, zei
Jeuken. Kitsch Festival ziet een mogelijke samenwerking met Schijt aan de
grens wel zitten. “We hebben dezelfde
visie en kunnen elkaar wellicht versterken. In januari zitten we bij elkaar
aan tafel”, reageerde Kees Teeuwen.

VLOER- EN WANDTEGEL

WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

Rene Peters nieuwe
trainer SV Oostrum
SV Oostrum presenteerde onlangs haar nieuwe trainer voor het
aankomende seizoen in de persoon van René Peters. René is 50 jaar en
woonachtig in Venlo, momenteel traint hij GFC’33 uit Grubbenvorst.
Hij volgt bij SV Oostrum Ron Spruit op die de overstap maakt naar VV
Hegelsom. Venraynaar Spruit was in Oostrum aan zijn vierde seizoen
bezig, en gaf enige tijd geleden te kennen deze vereniging aan het
eind van het huidige seizoen te gaan verlaten.
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Gouden Knol voor Piet Smits
Dit jaar zal Carnavalsvereniging ’t Knölleke uit Leunen de Gouden
Knol, de hoogste onderscheiding die zij kent, uitreiken aan
Piet Smits (69) voor zijn verdiensten voor de Leunse gemeenschap.
De uitreiking vindt plaats op zaterdagavond 4 januari om
19.00 uur, voorafgaand aan het liedjesfestijn.
Piet is al 53 lid van de harmonie
St. Catharina uit Leunen, waarvan ruim dertig jaar als muzikant
bij het harmonieorkest en tien
jaar muzikant bij Die Fröhlichen
Rübensammler. Hij speelde ook
nog negentien jaar bij joekskapel
Noët Tuu en heeft gemusiceerd bij
diverse muziekgezelschappen zoals
het Trompettercorps der Cavalerie,
Politiekapel Limburg-Noord en
enkele joekskapellen. Naast muziek
heeft Piet in Leunen ook in
diverse werkgroepen gezeten.
Zo is hij bestuurslid en penningmeester van gemeenschapshuis
De Brink geweest. Hij maakte
ook deel uit van de werkgroepen
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Kerstactie Raayland College
levert ruim 6.000 euro op
Leerlingen van het Raayland College zamelden in de week voor kerst geld in voor stichting KiKa. Ze voerden
acties uit om zoveel mogelijk geld op te halen tegen kinderkanker. Het eindbedrag was maar liefst 6.594 euro.

Multifunctioneel Centrum Leunen
en herinrichting dorpskern Leunen
en mocht zo een bijdrage leveren
aan het tot stand komen van een
mooi gebouw en plein in Leunen.
Ook spit Piet graag in het verleden en is hij lid en secretaris van
de Werkgroep Historie Leunen.
Hij was ook lid van de werkgroep
Leunen viert 75 jaar vrijheid en
was hij de schrijver/samensteller
van het boekje Oorlogsverhalen
over Leunen. Momenteel is Piet
bezig met het beschrijven van
de geschiedenis van de harmonie welke in 2020 haar 100-jarig
bestaansfeest viert.

Orde van Verdiensten
voor Joop Bus
De Orde van Verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van carnavalsvereniging de Karklingels uit Oostrum, wordt op zondag
5 januari uitgereikt aan Joop Bus voor zijn jarenlange inzet voor
de Oostrumse gemeenschap en daar buiten. De uitreiking vindt
plaats om 15.11 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham.

Op het Raayland College klonk de
kerstradio waar iedereen een (kerst)
plaatje kon aanvragen en direct
geld kon doneren via de website.
Andere klassen organiseerden een
grote kerstmarkt, een volleybaltoernooi, een drumles en een kerstka-

raoke. Ook een bioscoop (inclusief
bediening aan de tafel) en een
escaperoom behoorden tot de mogelijkheden om geld op te halen.
Populair was ook het ‘taarten gooien’.
De hoogste bieder mocht zijn favoriete
docent raken met een slagroomtaart.

Zo was er voor ieder wat wils om
daarmee geld in te zamelen voor het
goede doel. Niet alleen de leerlingen,
maar ook alle medewerkers van de
school zetten zich in voor de actie.

Presentatie door vrijwilliger
in vluchtelingencrisis
Rob Timmerman (44) ontfermt zich als vrijwilliger over de vluchtelingen in Griekse opvangkampen, maar
ook op de Middellandse Zee waar hij als schipper op een reddingsboot kinderen, vrouwen en mannen behoedt
voor een verdrinkingsdood. Hij was betrokken bij de redding van meer dan tweeduizend mensen.
Gedurende een presentatie in Schouwburg Venray op zondag 12 januari laat hij zien hoe hij dat doet.
De presentatie begint om 15.00 uur.

Joop is geboren in Zutphen en zijn
opleiding tot verpleegkundige
bracht hem eind jaren ’60 richting
Venray. Tijdens zijn werkperiode
binnen het Sint Servaas leerde Joop
verpleegster Mia uit Merselo kennen
en samen zijn ze in 1971 in Oostrum
komen wonen.
Nadat hij Mia leerde kennen, voetbalde Joop korte tijd bij Merselo
maar stapte al snel over naar
SV Oostrum. Hij was onder andere
zes jaar secretaris en hoofdjeugdleider bij de vereniging en vijf jaar lang
voorzitter van de sponsorcommissie.
Carnaval is Joop niet vreemd, zo
heeft CV de Karklingels gebruik
mogen maken van Joop zijn diensten. Tijdens het BCL treffen in
1989 verzorgde Joop de communi-

catie. Maar Joop heeft ook zelf op
de planken gestaan. Met de groep
‘Tum Tum’ werden verschillende
zittingsavonden in Limburg aangedaan en werd meegedaan aan de
liedjesmiddag.
Tegenwoordig is Joop nog altijd
actief voor de Oostrumse KBO.
Nadat hij sinds 2010 actief is binnen het bestuur, is hij sinds 2017
voorzitter. Naast het besturen van
deze club verzorgt Joop voor de
ouderen ook computer begeleiding
en heeft hij een variant van het
spel 1 tegen 100 opgezet. Vanuit
zijn rol binnen de KBO is Joop sinds
2011 bestuurslid van de Centrale
van Ouderverenigingen namens de
kerkdorpen en voorzitter van de
commissie Zorg en Welzijn.

Hij had een succesvolle baan als tvredacteur met deadlines en lange
dagen. Na een burn-out en een herstel
van maanden gooide Rob Timmerman
het roer om. Hij reageerde op een
Facebook-post van een kleine hulporganisatie. Twee weken later zat
hij al op een reddingsboot op de
Middellandse zee. Inmiddels vier jaar
verder helpt hij een groot deel van het
jaar als vrijwilliger in de vluchtelingen-

crisis op zee en in de kampen.
Van elke negen weken is Rob
Timmerman er drie van huis voor zijn
vluchtelingenwerk. De andere weken
is hij bij zijn vrouw en hun drie kinderen. Hij vertelde zijn verhaal al enkele
keren op tv bij Pauw, Nieuwsuur en
De Nachtzoen. Tijdens de presentatie
in de bolzaal van Schouwburg Venray
vertelt hij over zijn drijfveren, keuzes
en dilemma’s. De presentatie is een

initiatief van het Mondiaal Platform
Venray in samenwerking met Xavier
Friesen van Bouwstenen voor Zambia.
Het Mondiaal Platform Venray wil
inwoners van Venray bewustmaken
van mondiale vraagstukken zoals het
verminderen van armoede en honger, het verkrijgen van onderwijs voor
iedereen en een duurzaam leefmilieu.
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Agenda t/m 09 januari 2020

za
04
01

New Year workshops
Tijd: 09.00 - 11.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Nieuwjaarsreceptie
Wijkraad Noord West
Organisatie: Wijkraad Noord West
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: Wijkgebouw Den Hoender Venray

Nieuwjaarsborrel met Peelzwervers
Tijd: 16.00 - 20.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

Prinsenbal Zagewetters
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Den Tommes Merselo

zo Nieuwjaarsconcert
11.30 - 14.30 uur
05 Tijd:
Organisatie: Koninklijke Harmonie Euterpe
01 Locatie: Schouwburg Venray
ma Tabletcafé
15.00 - 17.30 uur
06 Tijd:
Locatie: Bibliotheek Venray
01
di
07
01
wo
08
01

Nieuwjaarsreceptie Wijkraad
Noord West
Wijkraad Noord West houdt op zaterdag 4 januari een nieuwjaarsreceptie. Deze receptie vindt plaats wijkgebouw Den Hoender in
Venray van 14.00 tot 16.30 uur.
Samen leven en ontmoeten is een
thema dat door veel wijkbewoners is aangehaald als een van de
belangrijkste thema’s binnen de
wijk. Ook rondom het thema veiligheid zijn de wijkbewoners en de
wijkraad hard bezig. De verlichting in de wijk is in kaart gebracht
en gedeeltelijk al aangepast.
Ook inzake de verkeerssnelheid op

bepaalde straten zijn de bewoners
in gesprek met diverse organisaties. Toch stelt de wijkraad dat er
nog veel moet gebeuren. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie kunnen wijkbewoners elkaar de hand schudden, nieuwe contacten leggen en
meedenken over nieuwe ontwikkelingen binnen de wijk.

Walk&Talk bij BiblioNu Venray
Vanwege de grote belangstelling voor het verhaal van de Stichting
Match voor vrijwilligers, gaan Martin Leenders en Huub Thijssen
van Match voor Vrijwilligers tijdens de Walk&Talk op dinsdag
7 januari dieper in op vrijwilligerswerk. Wat kan het je brengen,
hoe kun je het vinden, wat zijn de spelregels, en wat kan Match
daarin betekenen? Met deze vragen als uitgangspunt zijn er
genoeg aanknopingspunten voor een gesprek. De bijeenkomst
start om 09.30 uur in de bibliotheek Venray.
Een Walk&Talk is dé koffiepauze
voor werkzoekenden. Deelnemers
kunnen hun sollicitatie-ervaringen
delen met elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven
die helpen in de zoektocht naar

do
09
01

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Walk&Talk
Tijd: 09.30 - 11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Kerkexcursie Castenray
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Locatie: Kerk H. Matthias, Horsterweg 55, Castenray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Natuurwandelroute in de Leunse Paes
De Werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op zondag 12 januari een natuurwandelroute in het natuurgebied de Leunse Paes. Tijdens de wandeling informeren leden van WWL geïnteresseerden over flora en fauna in
de Paes.
De natuurwandeling start om 09.30 uur
vanaf het informatiebord op het dorpsplein in Leunen. De wandeling duurt

ongeveer 2,5 uur en is 10 kilometer
lang. Rond de 6 kilometer is er een
pauze bij de La Place Venray De Wuust

A73 in Oirlo. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Goed schoeisel en
kleding wordt aanbevolen.

Bezoek aan kerk Castenray
LGOG Kring Ter Horst brengt op woensdagavond 8 januari onder leiding van Jan Strijbos een bezoek aan de
parochiekerk van Castenray. De rondleiding begint om 19.00 uur en duurt naar verwachting een uur.
Een oud schrift vermeldt dat op
23 januari 1434 ‘in het dorp Castenray
een gewijd altaar gesticht werd ‘ter
ere en tot lof van God, de almachtige
en de apostel Matthias. Matthias wordt
dus al eeuwenlang vereerd in
Castenray. Een andere heilige, die in de
Castenrayse kapel werd aangeroepen,
was Brigida. Een grote sterfte van het
vee bracht in 1775 van heinde en verre
pelgrims naar het bedevaartsoord, om
te bidden tot de patrones van het vee.
De Brigida-verering duurde tot na de

Tweede Wereldoorlog.
Aanvankelijk stond er slechts een
kleine kapel. Eind vijftiende eeuw
werd een nog steeds bestaand
hoog priesterkoor tegen de kapel
gebouwd. De kapel werd bediend
door de Venrayse geestelijkheid totdat Castenray in 1804 onder de naburige parochie Oirlo kwam te vallen.
Castenray streefde echter naar zelfstandigheid. In 1922 werd het verheven tot rectoraat, elf jaar later tot
zelfstandige parochie. In datzelfde

jaar werd de kapel uitgebouwd tot
een heuse kerk, met zijbeuken, een
kinderkapel, een doopkapel en een
sacristie. Ook verrees een hoge toren
met daarnaast een traptorentje.
In oktober 1944 werd de kerk vrijwel
totaal verwoest. Vijf jaar later was ze
weer in ere hersteld.
Aan de deelname van de rondleiding
op 8 januari zijn geen kosten verbonden: ze is gratis voor zowel leden als
niet-leden van LGOG. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

een geschikte baan. De start is om
09.30 uur en de bijeenkomst duurt
tot 11.30 uur. Deelname aan de
Walk&Talk is, net als de koffie en
thee, gratis. Vooraf aanmelden kan
via info@biblionu.nl

Nieuwjaarsconcert van Euterpe
Het traditionele nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray gaat op zondag 5 januari
weer plaatsvinden in Schouwburg Venray. Euterpe biedt dit concert, in samenwerking met Danshuis
Venray en de beginnende muzikanten in opleiding, aan voor de hele Venrayse gemeenschap. Onder leiding
van Thom Roosen belooft het een muzikale opening van het nieuwe jaar te worden. De presentatie is in
handen van Wim de Schryver. Het concert begint om 11.30 uur en de toegang is gratis.
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Januari

Het laatste jaar van het tweede decennium van de 21e eeuw begon met een rustige jaarwisseling.
Het werd een onrustig politiek jaar, waarin burgemeester Hans Gilissen zijn afscheid aankondigde en
wethouder Carla Brugman een opvallende move maakte naar de provincie.
Voor twee bedrijven in Venray
begon het jaar voorspoedig.
Tijdens de uitreiking van de
Venrayse ondernemersprijs ontving kalkoenbedrijf Jenniskens-van
Soest de Rabobank Publieksprijs
en Autobedrijf de Mulder werd de
winnaar van de Loek Nelissenprijs.
In januari maakte de Venrayse
Regenboogambassadeurs Robert

Westheim en Wim van Ijzerendoorn
bekend dat de van oorsprong
Venlose stichting Coming Inn nieuw
leven in werd geblazen. De stichting heeft in 2019 verschillende
activiteiten georganiseerd voor de
LHBTI-doelgroep.
Januari was ook een maand waarin
dierenwelzijnorganisatie Animal
Rights weer van zich liet horen.

Beelden van pluimveebedrijf
Classens in Oirlo werden gepubliceerd. “Stemmingmakerij”, noemde
de pluimveehouder het.
Het torentje van het voormalig raadshuis Den Schellaert werd
gered. Het gebouw heeft plaatsgemaakt voor Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. De dorpsraad van
Wanssum en Heemkundevereniging

Meerlo-Wanssum wilden niet het
hele gebouw verloren laten gaan
en sloegen de handen ineen om
het torentje te redden.
Vanwege een verslechterde relatie met gemeente Venray maakte
Wijkplatform Veltum bekend om
ermee te stoppen. Het belangrijkste pijnpunt is de gang van zaken
rondom restaurant de Perdstal
waarin het wijkplatform gemeente
Venray een afzijdige houding
verwijt. In Blitterswijck speelde
andere zaken. Op 29 januari vond

er in hotel Asteria een rumoerige
informatiebijeenkomst plaats over
het toekomstplan van vakantiepark Het Roekenbosch. Die verliep zo chaotisch dat burgemeester
Hans Gilissen zich genoodzaakt
voelde om de microfoon te pakken.
“Laten we als redelijke mensen
met elkaar discussiëren, want zo
komen we er niet”, zei hij.

wereld’. De hoofdprijs, waar zo’n
10 miljoen dollar mee gemoeid is,
ging net aan haar voorbij. Maud
de Beer uit Venray zette een brievenactie op. Met de ongeveer
1.000 ondertekende brieven die ze
naar het gemeentebestuur heeft
gestuurd wilde ze steun verkrijgen
voor het behouden van de bibliotheek. Met carnaval voor de deur
vond in Maastricht de 43e LVK-finale
plaats waarbij drie Venrayse groepen
vertegenwoordigd waren. Bjorn en
Mieke eindigde met het nummer

‘Nog efkes’ op een derde plaats.
Pruuf Mar uit Ysselsteyn en Goedzat
uit Veulen eindigden respectievelijk op een negende en achttiende
plaats.

Februari

Een primeur in Vredepeel. Oud-deken van Venray en de huidige bisschop van Roermond zegende op zondag 3 februari onder grote belangstelling in de verbouwde kerk in Vredepeel in. Het is de eerste kerk in
Limburg met een gemengde functie. “Mensen met een nuchter boerenverstand die willen samenwerken en
vooruitkijken”, aldus de ereburger van gemeente Venray.
De politie in Venray kreeg een nieuw
onderkomen. Vrijdagochtend 1 februari werd het nieuwe bureau aan
de Leunseweg in Venray geopend.
Volgens eenheidschef Ingrid Schäfer
symboliseert het bureau zoals de
politie wil zijn: Open, eerlijk en
dienstbaar. In Blitterswijck heerste
teleurstelling. De gemeenteraad

ging op 12 februari na een felle
discussie akkoord met het nieuwe
plan: Het aantal arbeidsmigranten
op Het Roekenbosch wordt teruggebracht van 450 naar 250 en er
blijft ruimte voor 44 woonurgenten.
In 2029 worden de huisjes gesloopt
en is het de bedoeling dat het een
natuurgebied wordt. Inwoners van

Blitterswijck vrezen de overlast, vinden dat de gemeente haar zorgen
te veel heeft laten hangen naar de
woningcoöperatie en balen dat ze
geen gebruik kunnen maken van de
voorzieningen van het vakantiepark.
Lerares Daisy Mertens kreeg deze
maand te horen dat ze genomineerd
was voor de prijs ‘beste leraar ter
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Maart

Even zag het ernaar uit dat de storm en regen de grote optochten gingen tegenwerken tijdens de carnaval.
Maar het verwachte slechte weer bleef achterwege en het publiek kreeg zowel in Venray als in de kerkdorpen weer een fraaie stoet van praalwagens, groepen en einzelgängers voorgeschoteld. Het meest in het
oog springende nieuws van maart was echter de bekendmaking van Hans Gilissen om per 1 januari 2020
te stoppen als burgemeester. Luc Winants heeft hem inmiddels opgevolgd.
Een opvallende verschijning tijdens
de optochten was de bierkrattenwagen van BC de Brouwerij uit Oirlo.
Die werd gebouwd met ruim duizend Bavaria-kratten, maar mocht
volgens het reglement niet deelnemen. De brouwerij schoot de vriendengroep te hulp en ontwikkelde

stickers die over het Bavaria-logo
geplakt konden worden, waardoor
de wagen toch acte de présence kon
geven in de optocht. Vrijdag 15 maart
werd er niet alleen op het malieveld in Den Haag gestaakt, maar
ook in Venray liepen 35 docenten een protestmars door het cen-

trum. Zij demonstreren tegen de
hoge werkdruk in het onderwijs.
Voor Intertoys Venray viel het doek.
De winkel op de Grote Markt maakte
bekend het faillissement aangevraagd te hebben.
Woensdag 20 maart werd er gestemd
voor de Provinciale Staten en het

Waterschap. Forum voor Democratie
was de grootste winnaar, maar het
CDA bleef, ook in Venray, de grootste partij. De opkomst in Limburg
was 53,6 procent, in Venray bracht
52,6 procent een stem uit. Dat was
fors meer dan de verkiezingen in
2015. In het nieuw gevormde extraparlementair college was geen plek
meer van Venraynaar Hans Teunissen
(D66), die actief was als gedeputeerde. Wethouder Carla Brugman
maakte een opvallende overstap
naar de provincie. Op persoon-

lijke titel besloot ze deel te nemen
aan het college, waardoor ze veel
weerstand opriep bij haar partij
GroenLinks. Emma Palmen (CDA)
werd na de verkiezingen de enige
Venrayse in de Provinciale Staten.
Hans Teunissen maakte eind 2019
bekend te stoppen.

lijk altijd een feestdag. Zo ook
dit jaar weer. Ties Dinghs, Toos
Arts-Rögels, Piet Arts, Math van
den Bekerom, Wies TijmensenRouschop, Henriëtte Lensen-Klijn,
Theo Spronk, Paul Halmans, Ed
Stevens en Jan Broeren ontvingen
een onderscheiding.
Traditiegetrouw vond op tweede
paasdag op het circuit van Raceway
Venray in Ysselsteyn de paasraces
plaats. Op deze zonovergoten dag
kregen de toeschouwers een goed
gevuld programma voorgescho-

teld met onder andere de bekende
Stockcar F1 klasse. In Blitterswijck
werd een bijenhotel onthuld. Carla
Brugman opende bij basisschool St.
Anna een nieuw bijenhotel dat voor
meer biodiversiteit moet zorgen.

April

In Blitterswijck stonden de inwoners stil bij de opening van het nieuwe gemeenschapshuis De Zaal.
Voorzitter van jongerencentrum Stijn Jochijms van KBO en de 93-jarige Crisje Wijnhoven van de KBO
mochten onder grote belangstelling de openingshandeling verrichten.
Bij Wijkcentrum Brukse was er
minder reden tot feestvieren. Een
44-jarige verdachte, die eerder
een functie als penningmeester
had bij het wijkcentrum en een
van de oprichters is, stond voor de
rechter voor het verduisteren van
47.000 euro. Bestuurslid Henny
Oudenhoven van het wijkcentrum
spreekt van een pijnlijke situatie.

Ed Smeets (47) werd zondag
28 april geïnstalleerd als pastoor-deken in de Sinter Petrus’
Bandenkerk in Venray. Smeets werd
vanwege zijn werk binnen de kerk
door de oud-deken van Venray,
Harrie Smeets, benoemd tot deken
van het dekenaat Venray. Harrie
Smeets werd eerder benoemd tot
bisschop van Roermond.

In april werd bekendgemaakt dat
De Wieën in Venray onderzocht
wordt als een mogelijke locatie
voor een nieuwe ziekenhuisvoorziening. Onder andere de aanrijroute en bereikbaarheid laten te
wensen over. Duidelijkheid is er
nog niet, het onderzoek moet nog
afgerond worden. April is met de
lintjesregen op Koningsdag natuur-

Foto gemeenschapshuis:
Paul Poels Fotografie
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Mei

Voor velen stond 2019 in het teken van Venray 75 jaar bevrijd. Op Bevrijdingsdag werd daarvoor het
startschot gegeven. Ongeveer tachtig leden van Run for Health uit Venray renden of fietsten een afstand
van 60 kilometer.
In politiek Venray was er een opvallende move te zien. Erica Irene van
den Akker stapte vanwege een
verschil van inzicht van ProVenray
over naar Samenwerking Venray.
Een opvallend stap omdat ze een
klein jaar daarvoor de SP-fractie verliet om samen met Joep Gielens en
Lizzy Bruno ProVenray op te richten. ProVenray moest door de ver-

schuiving een zetel afstaan aan
Samenwerking Venray.
Jonge dierenliefhebbers konden hun
hart ophalen. Op het Henseniusplein
in Venray werd een mobiele boerderij opgetuigd waar zo’n zeventig
bijzondere dieren onder begeleiding gevoerd en geaaid kon worden.
In Wellerlooi was zondag 26 mei de
spanning om te snijden. Voetbalclub

SV United uit Meerlo en Wanssum
kon daar bij een overwinning de
titel grijpen. Indy Philips scoorde in
de slotfase twee keer waarmee het
kampioenschap en de promotie naar
de vierde klasse een feit werd.
Ook cultuurliefhebbers werden op
hun wenken bediend. In Holthees
en Smakt stelden zo’n vijftig kunstenaars, afkomstig uit heel Europa, hun

kunstwerken ten toon. Naar schatting
zijn er zo’n 3.000 bezoekers afgekomen op het evenement dat eenmaal
in de twee jaar plaatsvindt. Mei was
ook de maand van de verkiezingen van het Europese Parlement.
In Venray stemde 23,3 procent op de
PvdA waar Frans Timmermans lijsttrekker was. De partij werd daarmee
de grootste in Venray. Tijdens de
Provinciale Statenverkiezingen was
het CDA nog de grootste partij. Ook in
Venray was dus sprake van het ‘Frans
Timmermans-effect’.

‘Iedereen moet mee kunnen doen,
dat is wat dit evenement uniek
maakt’, zei de organisatie van de
X-triatlon in Venray. Vijftig sporters
met een beperking, variërend van
8 tot en met 77 jaar, namen zondag
19 mei deel aan de tweede editie.
Samen met hun buddy legden ze het
parcours af.

name inwoners in Merselo vrezen
overlast.
Nederland keek eind juni met
bewondering naar de prestatie van
Maarten van der Weijden die in vier
dagen de Elfstedentocht zwom.
Jo-Anne Jochijms, wiens moeder
overleed aan alvleesklierkanker, uit
Blitterswijck zwom 2 kilometer met
hem mee. ‘Met de zwemtocht wil
ik iets bijdragen aan het onderzoek
naar herstel’, vertelde ze destijds.
De politiek steggelde over de bibliotheek. Een onderzoek over de

beoogde nieuwe locatie van de
bibliotheek werd met de vloer gelijk
gemaakt. Het AH-pand kwam als
beste locatie naar voren, maar raadsen commissieleden twijfelden aan de
feitelijke onderbouwing. Vooralsnog
is nog altijd niet duidelijk of en zo
jaar waar de bibliotheek naartoe
verhuisd.

Beeld X-triatlon: Francina Kedong

Juni

De eerste dagen van juni gingen meteen zomers van start. Het oude warmterecord van 2 juni 1947 werd
verbroken. De temperatuur liep in Venray op tot boven de 30 graden. Het bleek niet het laatste warmterecord te zijn van 2019.
Het megaproject Ooijen-Wanssum
heeft afgelopen jaar op volle toeren gedraaid. Aannemerscombinatie
Mooder Maas is aan de slag gegaan
om de maasdorpen te beschermen
tegen hoogwater. Ex-wethouder van
gemeente Venray Carla Brugman was
in juni nationaal nieuws. Ze besloot
op persoonlijke titel deel te nemen
aan het extraparlementair college

van provincie Limburg. Opmerkelijk
omdat ze in het verleden fractievoorzitter was van GroenLinks in de
Provinciale Staten. Die partij steunt
het college niet en vroeg om een
royement van Brugman. Dat is er
vooralsnog niet van gekomen. Emma
Palmen uit Oostrum werd geïnstalleerd als lid van de Provinciale
Staten.

Juni was ook de maand van de
Avondvierdaagse waar zo’n 3.000
deelnemers deelnamen en de maand
waarin Fred Welschen door gouverneur Theo Bovens onderscheiden
werd als Limburger van Verdienste.
Het ministerie van Defensie maakte
bekend dat het vliegbasis De Peel in
Vredepeel na 2021 weer in gebruik
wil nemen. Een heikel punt, met

Beeld Emma Palmen en Carla
Brugman: Provincie Limburg
Beeld: Jo-Anne Jochijms

18

jaaroverzicht \ 0301

Juli

In juli werden vlak voor de zomervakantie nog enkele complexe politieke vraagstukken behandeld in de
raad. Zo kwam het herstelplan en het locatie onderzoek van de bibliotheek in Venray ter sprake. Daarbij
werd wethouder Anne Thielen flink aan de tand gevoeld door de raad. Ook de ‘Vergeten Driehoek’ werd
niet vergeten in de raadsvergadering. De gemeenteraad discussieerden over een mogelijke verplaatsing
van de coffeeshops om de overlast van de omwonenden te verminderen.
In de maand juli begon ook de
weerstand tegen de heropening van de slapende, militaire
vliegbasis De Peel in Vredepeel.
Omwonenden uitten hun bezorgdheid over de gezondheidsproblemen die de heropening met zich
mee zou brengen.

Zaterdag 13 juli staat in het geheugen gegrift van schutterij ‘t
Zandakker Gilde Sint Jan Venray.
Op deze dag won de schutterij net
niet het OLS in Sevenum. In de
finale moesten zij het hoofd buigen voor de winnaar, de schutterij
Sint Willibrordus Meijel. Wie wel

een overwinning behaalde in juli
was Mike Teunissen, die Ysselsteyn
op wielergebied weer op de kaart
zette. Hij pakte de gele trui in
de eerste etappe van de Tour.
Het was dertig jaar geleden dat een
Nederlander de leider was in het
algemeen klassement.

Ook Castenray werd op de kaart
gezet. Zo’n zestig vrijwilligers
verbouwden de voormalige
basisschool van het dorp tot vijf
seniorenwoningen met een ontmoetingsruimte. Residence de Stek
was een feit. Castenray is het eerste dorp in de gemeente Venray
waar de school een herbestemming
krijgt als wooncomplex en wordt nu
gezien als een voorbeeld.
De maand werd afgesloten met de
Fietsvierdaagse in Venray. De hittegolf zorgde ervoor dat veel deelne-

mers de fietsen dit jaar lieten staan.
Dit resulteerde in het laagste aantal
deelnemers ooit. Maar de fietsers
die wel deelnamen aan het evenement waren erg te spreken over
het thema bevrijding, waardoor
ze onder andere de vliegbasis in
Vredepeel en het militaire kerkhof
in Ysselsteyn aandeden.

stonden. De meeste inwoners van
de gemeente vonden de opening
van de winkel een lachtertje.
In de maand augustus ging Theo
Bovens aan de slag om een nieuwe
burgemeester voor Venray te vinden. Maar liefst zeventien kandidaten reageerden op de vacature.
Toch werd pas in september
bekendgemaakt wie per 1 januari
het hoofd van de gemeente zou
worden. Wie wel in augustus zijn
intrede mocht maken in het College
van B&W was Cor Vervoort die

namens Venray Lokaal wethouder
werd. Hij verving wethouder Carla
Brugman nadat zij in juni afscheid
nam van het college. Vervoort, die
tot voor kort voorzitter was van
Venray Lokaal, is zijn werkzame
leven vrijwel geheel werkzaam
geweest bij de politie.

Beeld OLS: Stefan Faust
Beeld Fietsvierdaagse: Rob Beckers

Augustus

In augustus stond de zomervakantie weer voor de deur. De hittegolf hield in het begin van de maand
nog aan, maar dat was voor de kinderen in ‘t Brukske van minder belang. Tijdens de ‘Mattiedagen’,
georganiseerd door speelcoach Henk Willemse, zochten zij verkoeling in de zwembaden die op het
speelveld geplaatst waren.
De kinderen in gemeente Venray
kregen in de zomervakantie
genoeg vertier. De jaarlijkse kermis
keerde ook weer terug in Venray.
De belanghebbende partijen gaven
tijdens de kermisevaluatie aan
terug te kijken op een geslaagde
kermiseditie. Toch bleef de samenhang tussen horeca en exploitanten

wringen.
Wat ook voor veel reacties zorgde
was de opening van de eerste lachgaswinkel van Nederland. In de
winkel Valse Lucht, gevestigd op
het Henseniusplein in Venray, konden bezoekers op een bioscoopstoel een lachgasballon gebruiken.
Burgemeester Gilissen gaf in een

reactie aan vanuit het oogpunt van
de volksgezondheid en openbare
orde het onwenselijk te vinden dat
lachgas verkocht werd aan particulieren. Desondanks waren de eigenaren van mening dat gebruikers
beter in een gecontroleerde omgeving lachgas konden gebruiken,
zodat er geen hangplekken ont-
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September

“Een mijlpaal in de geschiedenis van Venray”, zei burgemeester Hans Gilissen van Venray nadat de
gemeenteraad unaniem instemde met het nieuwe bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het
Sint Annapark in Venray. De fracties lieten in de raadsvergadering van dinsdag 17 september weten
positief te zijn over de plannen van eigenaar Renschdael Groep. Volgens het nieuwe plan komen er 115
woningen en 63 zorgappartementen op het park dat zo’ n 47 hectare groot is. Renschdael Groep wil zoveel
mogelijk karakteristieke gebouwen behouden en stelt grote aandacht te hebben voor groen en de natuur
in het gebied.
In september kwamen ook de schandalen rondom NLW aan het licht.
De ondernemingsraad van de NLW
Groep was woest, omdat op de verjaardag van vertrekkend directeur
Fleuren een bijeenkomst werd geor-

ganiseerd waarbij afscheid van hem
werd genomen. 1.100 medewerkers
en genodigden werden uitgenodigd. De ondernemingsraad vond het
ongepast dat de directeur, die volgens de OR ‘vernietigend’ is beoor-

deeld door procesbegeleiders, een
afscheidsfeest organiseert onder de
noemer van een bedrijfsbijeenkomst.
Ook werd in september bekendgemaakt dat per 1 oktober de lachgaswinkel in Venray de deuren zou

sluiten. De winkel opende begin
augustus tijdens de kermis in Venray
en zorgde voor veel negatieve
reacties. Maar al na twee maanden concludeerde eigenaar Mathieu
Hölzken dat hij met de verkoop van
lachgasballonnen geen boterham
kon verdienen. Verkoop en gebruik
van lachgas in een winkel kon door
gemeente Venray niet verboden worden, omdat lachgas nog niet onder
de Warenwet viel en daardoor legaal
verkocht mocht worden. Dit veranderde in december toen het kabinet

de verkoop en het bezit van lachgas
verbood, omdat het onder de noemer softdrugs valt.
De gemeenteraad van Venray droeg
op donderdag 12 september de
54-jarige Luc Winants (CDA) voor
als nieuwe burgemeester van de
gemeente Venray. De vertrouwenscommissie ziet in Winants een verbinder die ook krachtig kan optreden.
Hij wordt op dinsdag 7 januari geïnstalleerd en vervangt daarbij Hans
Gilissen.

maken samen uit wie er vandoor
gaat met de Loek Nelissen Prijs en
de Rabobank Publieksprijs.
Oktober was ook de maand waarin
de politieke partijen hun politieke
beschouwingen over de begroting
van 2020 bekendmaakten. In de
politieke beschouwingen van de
partijen klonk naast lof over de
begroting van 2020 ook kritiek op
het College van B&W. VVD spitste
zich toe op te weinig daadkracht
van het college. Maar vrijwel alle
uitgaven, die in de voorjaarsnota

nog buiten de boot vielen, kregen toch een plek in de begroting
van volgend jaar. Na het financiële
tekort in de voorjaarsnota is voor
1 miljoen euro financiële ruimte
gevonden door te ruime budgetten
te korten.

Oktober

Oktober stond in het teken van 75 jaar vrijheid. In het begin van de maand werden de ‘Stolpersteine’
gelegd. Dit zijn struikelstenen die voor de huizen worden gelegd waar Joodse slachtoffers ondergedoken zaten en zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen. Burgemeester Gilissen en 71-jarige Duitse
beeldende kunstenaar Gunter Demnig plaatsten in Venray twee stenen en in Oirlo acht.
De gemeente Venray stond vanaf
vrijdag 18 oktober stil bij het
feit dat Britse troepen Venray,
Ysselsteyn en Heide op die datum
exact 75 jaar geleden bevrijdden. Tijdens de viering van 75 jaar
vrijheid ontving burgemeester
Gilissen de Engelse oorlogsveteraan Sir Kenneth George Mayhew.

Een dag later vond de herdenking
plaats bij het Monument 1e bataljon van het Royal Norfolk Regiment
aan de Overloonseweg. ‘s Middags
werd voor de schouwburg het
défilé afgenomen van oude voertuigen. Het Brits kerkhof aan de
Hoenderstraat was op zondag het
decor van een indrukwekkende her-

denking.
In oktober werden ook de genomineerden voor de Venrayse
Ondernemersprijs 2020 bekendgemaakt. De zes genomineerde
zijn PIT voor jouw administratie, Lamberdina’s Hoeve, Expert
Venray, Kusters 2.0, Gastrobar TOF
en De Mulder Keukens op Maat. Zij

Beeld ondernemersprijs:
Rikus ten Brücke
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November

In november begon weer het nieuwe carnavalsseizoen dat voor enkele verenigingen betekende dat er een
nieuwe prins uitgeroepen werd. Zo kwam prins Coen van C.V. de Piëlhaan en prins Dave van C.V De
Wiëndbuul uit. Wie zich ook weer in Venray liet zien was Sinterklaas. Ruim 150 pieten kwamen samen met
de goedheiligman op zondag 17 november aan op de Grote Markt. De hele maand november stond in het
teken van Sinterklaas middels een pietenspeurtocht en een lichtjestocht.
Na 75 jaar werd ook in november
de gerestaureerde kasteelpoort in
Blitterswijck heropend. Dit gebeurde
in het kader van 75 jaar vrijheid.
Enkele dagen vóór de definitieve
bevrijding op 26 november 1944
werd het kasteel gebombardeerd.
“De kasteelpoort was de toegang

tot het kasteel”, aldus Henny Jenner,
lid van Kerngroep Blitterswijck.
“De Duitsers waren bang dat vanuit de kasteeltoren te zien was wat
er aan de andere kant van de Maas
gebeurde.”
Ook Castenray stond stil bij 75 jaar
bevrijding. De festiviteiten startten

met een fakkelrun waarbij jongeren
lichtjes plaatsten bij het monument
aan de Valkenberg. Ook werden de
slachtoffers van de oorlog herdacht
middels een wandeltocht door het
dorp, een herdenkingsmis en een
bevrijdingsconcert.
Opvallend in de maand november

was de staking van een voetbalduel
in Venray. De arbiter blies na zeventig
minuten de aftocht bij het voetbalduel Venray-Wilhelmina’08, vanwege
wangedrag van het publiek. Er klonken namelijk oerwoudgeluiden. Na
de wedstrijd woedden nog enkele
felle discussie tussen de supporters
over wat er nu wel niet gebeurd was,
en wie wat zou hebben geroepen.
In november stond ook het tweede
Sprekersplein, met enkele complexe
vraagstukken, op de agenda. Zo uitten de omwonenden van Landgoed

Peppelhof, De Peelhaas en de
Drabbelsweg hun frustraties over
plannen op deze locaties. Tijdens het
tweede Sprekersplein bleek dat het
draagvlak van nieuwe initiatieven in
gemeente Venray moeilijk te verkrijgen is.

geurnormen fors worden overschreden, mogen 73 arbeidsmigranten worden gehuisvest.
In december maakte Kempen
Media, uitgever van HALLO Venray,
bekend dat het huis-aan-huisblad
gaat samenwerken met Omroep
Venray. In eerste instantie wordt
elkaars platform gebruikt om het
aanbod beter onder de aandacht te
brengen. Daarnaast hebben beide
partijen de intentie uitgesproken
om op redactioneel gebied samen
te gaan werken. Eigenaar Erik van

Kempen stelt dat op die manier
het nieuwsaanbod naar een hoger
niveau gaat groeien. “Samen kun
je meer Uiteindelijk gaat het er om
dat we de nieuwsconsument zo
goed mogelijk informeren.”

Beeld: Rob Beckers

December

In december stond het afscheid van burgemeester Hans Gilissen voor de deur. Op vrijdag 13 en zaterdag
14 december nam hij afscheid van de gemeente en konden inwoners van Venray hem uitzwaaien. In januari wordt hij vervangen door Luc Wijnants en begint Gilissen aan zijn nieuwe functie bij rechtbank
Limburg. Voor zijn verdiensten voor de Venrayse samenleving kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding
van gouverneur Theo Bovens. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ook Hans Teunissen nam in december afscheid van de politiek.
De 56-jarige Venrayse politicus
zegt de scherpte te missen om een
goede volksvertegenwoordiger te
zijn. Daarom legde hij zijn functie
neer als Statenlid. Hans Teunissen
was van 2015 tot 2019 gedepu-

teerde in het provinciehuis in
Maastricht.
Op politiek gebied was december
een maand waarin enkele verrassende besluiten werden genomen.
De commissieleden slikten vijf ton
verlies van het kunstencentrum in
Venray om dat hoofdstuk te kunnen

afsluiten. Een meerderheid van de
gemeenteraad stemde in met een
mestverwerking in Ysselsteyn terwijl het plan bij de omwonenden
niet in de smaak viel. Ook kreeg
de verbouwing van De Peelhaas
goedkeuring. In deze verouderde
groepsaccommodatie, waar de

Beeld burgemeester:
Paul Poels Fotografie

