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De brug ligt
In de haven van Wanssum zijn op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni de langste brugliggers ter wereld geplaatst. De liggers met een lengte van 69 meter werden over de Maas vanuit
Friesland naar Wanssum gebracht en vanaf het water met twee drijvende kranen op de juiste plaats gehesen. De nieuwe brug over de haven van Wanssum heeft de naam ‘Lienebrug’
gekregen. Vrijdag werd ook bekendgemaakt dat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is genomineerd voor de Gouden Piramide, een prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een
project waarin durf, ambitie en vernieuwing centraal staan. / Beeld: Paul Poels

BinckBank Tour komt niet naar Venray
Venray is dit jaar geen etappeplaats van de BinckBank Tour. Stichting Wielerpromotie Venray is afgehaakt, omdat ze niet kan voldoen aan de financiële eisen van de Belgische organisator Golazo.
Golazo zou strengere en versnelde
betalingscondities hebben geëist
waardoor Stichting Wielerpromotie
Venray heeft besloten zich terug
te trekken. Venray was drie jaar
op rij de finishplaats. Voor de edi
tie van dit jaar had het College
van B&W de subsidie verdubbeld
naar 49.000 euro. Wethouder Anne
Thielen (CDA) betreurt het dat de
BinckBank Tour niet naar Venray
komt. “Ik vind het heel jammer.
Juist dit jaar zou het extra leuk zijn
geweest, nu zo veel evenementen
zijn afgelast vanwege de corona
maatregelen. De afgelopen drie jaar
was het een geslaagd evenement

waar veel inwoners naar uitkeken.”
De derde etappe van de internatio
nale wielerkoers door Nederland en
België zou op donderdag 1 okto
ber finishen in Venray. Golazo is nu
uitgeweken naar Zeeland waar een
dag eerder in Vlissingen al een tijdrit
plaatsvindt. Philippine is op 1 oktober
de startplaats en de aankomst is in
het Belgische Aalter. Dat werd tijdens
een persbijeenkomst op donderdag
11 juni in Vlissingen bekendgemaakt.
Vorig jaar leed Stichting Wieler
promotie Venray een verlies van
24.490 euro vooral vanwege tegen
vallende sponsorinkomsten. De poli
tiek uitte in de commissievergadering

van 23 april kritiek op de evaluatie,
onder meer omdat de economische
effecten voor Venray niet duidelijk
zijn. Het kost Venray 125.000 euro
om als finishplaats van de prof
wielerronde te fungeren. De groot
ste uitgavenpost is de betaling van
77.500 euro aan organisator Golazo.
De gemeente meldt dat het hoogst
onzeker is dat de BinckBank Tour
volgend jaar nog terugkeert naar
Venray.
Vanwege het coronavirus is de wie
lerwedstrijd dit jaar ingekort van
zeven naar vijf dagen en wordt een
maand later verreden, van 29 sep
tember tot en met 3 oktober.

Piëlhaas wil carnaval door
laten gaan
In een brief laat Vastelaovesvereniging De Piëlhaas weten dat de
Venrayse carnaval in 2021 anders gevierd gaat worden vanwege het
coronavirus. Zij vragen aan iedere commissie om hun activiteit in een
mogelijk andere vorm te organiseren.
De Piëlhaas en D’n Hazekeutel zijn van
mening dat carnaval in 2021 ondanks
het coronavirus door moet gaan.
“Wij als vastelaovesverenigingen heb
ben namelijk niet alleen als doelstelling
om het vastelaovesfeest te organiseren,
maar om onze traditie in ere te hou
den. En daarom mag de vastelaovend
niet van de kalender verdwijnen. Ook al
betekent dit dat voorbereidingen tref
fen lastig is en er door maatregelen en
beperkingen de nodige creativiteit en
flexibiliteit van ons gevraagd worden.”
Volgens de vereniging speelt carna

val enorm in het dorp. “We merken
dit aan onze Roojse vastelaovesmuziek,
de overvolle horecagelegenheden en
pleinen tijdens de vastelaovend en de
grote belangstelling voor de georga
niseerde activiteiten. Voor ons zijn dat
redenen, dat ondanks deze vreemde
en onzekere tijden de vastelaovend
2021 door moet gaan. Wel moeten we
continu rekening blijven houden met
de regels die er op dat moment gel
den.” In 2021 wordt er dus ook een
prins met twee adjudanten aan Venray
gepresenteerd.
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Kermisexploitanten protesteren tegen coronabeleid

‘Ik verwacht dat dit jaar een verloren jaar wordt’
Vanwege het coronavirus staan kermisattracties noodgedwongen
gestald. Om hun onvrede over het coronabeleid te uiten, protesteerden
donderdag 11 juni honderden kermisexploitanten op het Malieveld in
Den Haag. Ook Willy Sterrenberg van Sterevents uit Oostrum was
daarbij aanwezig.
Omdat er voor kermissen een eve
nementenvergunning nodig is, is het
tot tenminste 1 september niet toe
gestaan om een kermis te houden.
Dit was voor kermisexploitanten de
reden om naar het Malieveld te gaan
en te protesteren. “Attractieparken
mogen open en kermissen niet.
De Efteling wordt overspoeld met
mensen, terwijl wij geen duidelijk
heid krijgen over ons werk. We weten
helemaal niets. Ik verwacht dat dit
jaar een verloren jaar wordt”, vertelt
Willy Sterrenberg, die eigenaar is van
een botsautobaan, vliegtuigmolen en
gebakkraam.
Volgens Sterrenberg verliep de
demonstratie goed. Wel werden de
demonstranten door de politie tegen
gehouden op de A12. “Uiteindelijk
stonden we om 15.30 uur dan toch op
het Malieveld in Den Haag. Daar heb
ben we met Thierry Baudet en onze
advocaat gesproken. We hebben
met vijfhonderd kermisexploitan
ten de advocaat betaald die ook de
rechtszaak van de sportscholen heeft
gewonnen.”
Voordat het kermisseizoen begon,
deed Sterrenberg een nieuwe inves
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tering. Hij kocht namelijk een splin
ternieuwe botsautobaan. Sterrenberg
heeft bij gemeente Venray verschil
lende manieren gezocht om toch zijn
botsautobaan te kunnen gebruiken.
“Ik heb een aanvraag gedaan voor een
kermis op een privéterrein in Venray,
omdat er dan geen evenementenver
gunning nodig is. Vervolgens heeft de
Veiligheidsregio dit afgekeurd, omdat
het aanzet tot groepsvorming. Een ker
mis op het schoolplein in Leunen was
ook niet mogelijk. Daar mogen alleen
kinderen en docenten komen en dus
geen kermisexploitanten.”
Werk zoeken in het buitenland heeft
volgens Sterrenberg ook weinig zin.
“Ik ken enkele families die met hun
achtbanen naar Wenen of Estland
gaan. Daar zijn ze op zoek naar groot
vermaak. Mijn botsauto’s hebben ze
daar niet nodig.” Met zijn gebakkraam
op markten staan, ziet Sterrenberg ook
niet zitten. “Daar zie ik het nut niet
van in. Het brengt niet veel geld op.
Momenteel help ik wel mijn zoon die
met een ijswagen op verschillende
plaatsen staat.
Om toch rond te kunnen komen, heeft
Sterrenberg bij de bank aangeklopt

voor een lening. “We mogen niet
gebruikmaken van het noodfonds
van de gemeente, waardoor ik dus
gedwongen ben om geld te lenen,
waarover ik ook nog provisie moet
betalen. Daarnaast is een lening afslui
ten alleen mogelijk als je een gezond
bedrijf hebt. Ik hoop in maart 2021

weer te kunnen beginnen, anders
moet ik attracties gaan verkopen.”
Sterrenberg zet in op het houden van
kleine kermissen gericht op kinderen.
“Het liefste wil ik open op een nor
male manier zonder politieagent te
hoeven spelen. 1,5 meter houden in
botsauto’s is niet mogelijk. Dan hou

je jezelf voor de gek. We kunnen wel
alles goed schoonmaken na elke rit en
mondkapjes dragen. Maar het pro
bleem is, is dat niemand verantwoor
delijkheid durft te nemen en als eerste
een kermis wil toestaan.”
Beeld: Paul Poels

Ysselsteyn gaat dorpscoöperatie oprichten
Ysselsteyn wil een dorpscoöperatie oprichten. 90 procent van de forumleden toonde zich hiervan een voorstander tijdens de forumbijeenkomst op woensdag 10 juni.
Willie Koonings van het dorpsfo
rum legde uit dat een dorpscoöpe
ratie een juridische status heeft.
“Daardoor is het eenvoudiger om
financiële zaken te regelen. Zo kan
bijvoorbeeld de dorpsondersteuner

er worden ondergebracht.” Ook zou
den dorpsblad YNB of ‘t Zorghuus
onderdeel kunnen vormen van de
coöperatie. Koonings haalde aan dat
de dorpsraad steeds meer op een
boekhoudkantoor begint te lijken.

Organisaties zoals de wensbus en
100 jaar Ysselsteyn brengen hun
financiën onder bij de dorpsraad.
Omdat de kosten te hoog zijn om
een eigen bankrekening te openen.
De dorpscoöperatie kan hiervoor uit

komst bieden. “Het voordeel van de
coöperatie is dat de leden zelf beslis
sen waardoor de inwoners meer
betrokken raken”, aldus Koonings.

Verdeeldheid over verkiezing nieuw HPV-bestuur
Drie leden van Historisch Platform Venray (HPV) willen tijdens de extra ledenvergadering op maandag 6 juli geen nieuw bestuur aanstellen.
Ze vinden dat er geen enkele haast is en willen de verkiezing tegenhouden en wachten totdat de gemeente na de zomer het toekomstplan
presenteert voor de erfgoedinstellingen die zijn gehuisvest in De Borggraaf.
Guus Reintjes is namens stichting
Gussen Wie uit Leunen lid van HPV
waarbij 48 cultuurhistorische stichtin
gen, verenigingen en werkgroepen
uit gemeente Venray zijn aangeslo
ten. Hij heeft samen met twee andere
leden een tegenactie op touw gezet.
Het drietal is het niet eens met het
uitschrijven van de bestuursverkiezing
tijdens de ledenvergadering op 6 juli.
De gemeente gaat met een kwartier
maker aan de slag om een nieuwe
organisatiestructuur op te zetten voor
De Borggraaf. “Wij vinden dat eerst
bekend moet zijn hoe die nieuwe
organisatie eruit komt te zien voordat
we een nieuw HPV-bestuur kiezen”,
zegt Guus Reintjes die ook CDAraadslid is. “Bovendien zit er nu een
demissionair bestuur dat tot 1 sep
tember de lopende zaken afhandelt.
Er is dus geen acuut probleem en we
snappen de haast niet.”

De drie hebben alle HPV-leden op de
hoogte gesteld van hun bezwaren
tegen de bestuursverkiezing. Reintjes
zegt al enkele positieve reacties te
hebben ontvangen. “Tijdens de leden
vergadering zullen we ons standpunt
verder toelichten.”
Jan Strijbos van heemkundig genoot
schap Castenray is de woordvoerder
van enkele HPV-leden die zo snel
mogelijk een nieuw bestuur willen
benoemen. Er zijn zeven kandidaten
gevonden die verkiesbaar zijn. “Wij
werken precies volgens de statuten
van het HPV. Blijkbaar willen anderen
daar doorheen fietsen. Wij denken er
duidelijk anders over en vinden het
verstandig zo snel mogelijk een nieuw
bestuur te formeren zodat alle zaken
weer kunnen doorgaan. De leden
moeten zich hierover maar uitspre
ken.” Strijbos wil er niet op ingaan dat
een van de zeven potentiële bestuurs

leden zich heeft teruggetrokken van
wege de onenigheid.
Wethouder Anne Thielen heeft gead
viseerd de bestuursverkiezing uit te
stellen. “Waarom zou je nu zo veel
energie steken in het op poten zet
ten van een nieuw bestuur terwijl je
niet weet hoe de nieuwe organisatie
wordt”, vraagt ze zich af. “De opzet
is dat alle instellingen beter gaan
samenwerken zodat De Borggraaf
een bloeiend erfgoedhuis wordt.”
Een kwartiermaker gaat binnenkort
aan de slag en Thielen verwacht dat
eind september of begin oktober het
onderzoek is afgerond. “Ik bemoei me
niet met verenigingen, maar ik heb ze
wel in overweging gegeven hierop te
wachten. Ik kreeg een mailtje terug
van Jan Strijbos dat ze de bestuursver
kiezing toch willen doorzetten.”
Het HPV-bestuur onder leiding van
voorzitter Wil Weijers stapte half

april op na geruzie over de histori
sche website RooyNet. De gemeente
heeft inmiddels RooyNet naar zich toe
getrokken. Guus Reintjes durft geen
voorschot te nemen op de uitkomst
van de ledenvergadering. “Het is
ongewis, want er heerst verdeeldheid.
Enkele leden hebben hun buik vol van
al het geruzie in de afgelopen jaren.
Wellicht komen zij niet eens meer.
Ik vind wel dat de leden op de hoogte
moeten zijn van alle voor- en nade
len en dan is de keuze aan hen. Het is
goed dat er een heldere organisatie
komt met nieuwe mensen die niet
belast zijn met het verleden. Want de
structuur is nu zo warrig en er zijn te
veel mensen met diverse petten op.
Dit leidt tot belangenverstrengeling en
werkt strubbelingen in de hand.”
Tekst: Henk Willemssen
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College geeft bezwaarmakers Roekenbosch geen gelijk
De bezwaarmakers die de omgevingsvergunning op Het Roekenbosch in Blitterswijck aanvochten, hebben
geen gelijk gekregen van het College van B&W van Venray. Ondanks dat de Commissie Bezwaarschriften het
college adviseerde om de omgevingsvergunning te herroepen en een nieuw besluit te nemen, besloot de
gemeente de bezwaren ongegrond te verklaren.
Op Het Roekenbosch worden gebruikt
104 woningen voor de huisvesting
van arbeidsmigranten en woonurgen
ten. Volgens de bezwaarmakers is de
huisvesting van deze twee groepen
op hetzelfde vakantiepark in strijd met
de provinciale omgevingsvergunning.
Die mening deelde de Commissie
Bezwaarschriften van gemeente
Venray. Echter vindt het college dat er
geen sprake is van een functionerend
recreatiepark, omdat het park wordt
afgebouwd. Hierdoor zijn er geen
ongewenste toevoegingen aan de
woningmarkt en is er geen sprake van
imagoschade voor het vakantiepark.
Bezwaarmaker Roger Verberkt noemt
het besluit bizar. “Ik heb met ver
bazing het collegebesluit gelezen.
Waarom bestaat er een adviescom
missie als het college haar advies
langs zich neer legt? Strikt genomen

staat het niet in de vergunning dat
woonurgenten én arbeidsmigran
ten op hetzelfde park mogen wonen.
De gemeente heeft die vergunning
niet meer aangepast en de provincie
heeft niet formeel goedkeuring gege
ven. We gaan met tien bezwaarma
kers in beroep bij de rechter. Ik denk
dat we heel sterk staan”, laat Roger
Verberkt weten.

Provinciale toekomstvisie
De Gedeputeerde Staten hebben in
een brief aan de gemeente laten
weten dat de tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten en woonurgen
ten op Het Roekenbosch in de geest
is van de provinciale toekomstvi
sie. “Formeel is er geen goedkeuring
gegeven. De gemeente heeft name
lijk ons standpunt gevraagd inzake
het plan. Sinds de invoering van de

‘nieuwe’ wet ruimtelijke ordening in
2008 keuren wij geen plannen meer
goed”, aldus een woordvoerder van de
provincie. Wel worden in het concept
Omgevingsvisie Limburg meer moge
lijkheden geboden voor de tijdelijke
huisvesting van woonurgenten. “In het
kader van de sanering van vakantie
parken en recreatieterreinen zullen
we, naast tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten, indien nodig ook
onder voorwaarden tijdelijke huisves
ting van woonurgenten toestaan”, is
te lezen in het concept. Wanneer de
omgevingsvisie wordt gepubliceerd is
nog niet duidelijk.

Schadeclaims
Op een ingediend bezwaarschrift
moet binnen achttien weken na de
bezwarentermijn een besluit geno
men. Formeel had het college op

Invulling kerkgebouw

‘Kerk Ysselsteyn heeft sleutel in handen’
De tijd begint te dringen voor het opstellen van een gezamenlijk accommodatieplan van gemeenschapshuis,
jongerencentrum, kerk en sportpark in Ysselsteyn. Vooral de andere invulling van het kerkbouw met andere
functies, zoals zorg, is een heet hangijzer. Dat vertelde voorzitter Eric Michels van werkgroep RAP (Realisatie
Accommodatieplan) in de forumvergadering van woensdag 10 juni.

20 maart moeten reageren, maar
de gemeente geeft aan gewacht
te hebben op het standpunt van de
provincie. Door het verstrijken van
de termijn, hebben tien bezwaarma
kers recht op een schadevergoeding.
“We hebben recht op 1.400 euro
per persoon. De bezwarenprocedure

heeft de gemeente dus veel geld
gekost”, aldus Verberkt. Een woord
voerder van de gemeente laat
weten dat het besluit over het al dan
niet uitkeren van dwangsommen
nog moet worden genomen door het
College van B&W.

Beheer bomen en
plantsoenen onder de maat
Het onderhoud van bomen en plantsoenen in de gemeente Venray
is onder de maat. De aannemers die hiervoor zijn ingehuurd
hebben hun werk niet altijd goed uitgevoerd, meldt het College van
B&W in het jaarverslag van 2019.
Van het bedrijf dat snoei- en onder
houdswerkzaamheden aan bomen
uitvoerde is eind vorig jaar afscheid
genomen. De contractperiode was
voorbij, maar de werkzaamheden
zijn niet afgerond. ‘De kwaliteit
van een deel van de snoeiwerk
zaamheden was niet in overeen
stemming met het gevraagde.
Diverse malen is op management
niveau getracht bij te sturen om
alsnog het gewenste resultaat te
bereiken. Helaas is een deel van de
werkzaamheden niet uitgevoerd’,
meldt het jaarverslag.
Van het bomenbudget resteert
daardoor nog een bedrag van
93.000 euro. De gemeente gaat in
zee met een andere aannemer om

het achterstallig snoeionderhoud
alsnog uit te voeren. Dat moet zo
snel mogelijk gebeuren want over
hangende takken belemmeren het
uitzicht, waardoor de verkeersvei
ligheid in het geding kan zijn.
Het onderhoud van de plantsoenen
wordt tien keer per jaar gecontro
leerd. Uit de resultaten blijkt dat de
afgesproken onderhoudsniveaus,
die in een bestek zijn vastgelegd,
niet worden gehaald. De afspraak
is dat de gemeente een kor
ting kan opleggen als de aanne
mer in gebreke blijft. Dat is vorig
jaar gebeurd. De gemeente heeft
59.000 euro ingehouden op de
betaling van de facturen.

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

Dé tuinplanten specialist!
“We hebben zorgen over de invul
ling van de kerk. Het blijkt lastig hier
een heel andere koers te gaan varen.
We hebben daarom het kerkbestuur
verzocht een werkgroep op te rich
ten. De kerk heeft de sleutel in han
den voor de voortgang. Als de kerk
geen goed plan heeft, dan is het voor
de andere drie partijen moeilijk om
verder te komen”, zei Eric Michels.
Hij meldde ook dat enkele forumleden
in een brief aan werkgroep RAP hun
bezorgdheid uitten over de toekomst
van de kerk.
Nadat de wens voor één grote multi
functionele accommodatie eind 2018

onhaalbaar bleek, zijn de vier accom
modaties afzonderlijk aan de slag
gaan. Ze moeten voor medio 2021
samen een toekomstplan opstellen.
Dat is ook een eis van de gemeente
die 1,2 miljoen euro uit het project
Schoon door de Poort heeft gereser
veerd voor het gemeenschapshuis.
Dit bedrag vervalt eind 2021 als er
geen nieuw plan ligt.
Gemeenschapshuis De Smelehof en jon
gerencentrum Jera kampen beide met
een verouderd pand dat niet meer func
tioneel is. Michels: “Ze liggen allebei
goed op koers met hun plan. De sport
vereniging is bezig met een haal

baarheidonderzoek voor een nieuwe
sportzaal.” De bestaande gymzaal bij de
school is verouderd en te klein.
Op donderdag 2 juli is er een bijeen
komst met het dorpsforum waarin
gemeenschapshuis, jongerencen
trum, kerk en sport een presentatie
houden over de voortgang. “Er wordt
dan ook meer bekend over de inhoud
van de plannen. Het dorpsforum kan
toetsen of ze op het goede spoor zit
ten. We zijn nu een jaar onderweg.
We moeten doorpakken om de dead
line te halen”, aldus Eric Michels.
Tekst: Henk Willemssen
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Voortbestaan Odapark in gevaar

Lobby voor Odapark en Jera on Air
Cultuurtank Limburg heeft een lijst van 21 instellingen samengesteld die in aanmerking komen voor een
cultuurplanstatus en dus aanspraak kunnen doen op een extra subsidie van de provincie. Als het provinciebestuur het advies van Cultuurtank Limburg overneemt, dan raakt Odapark op 1 januari 2021 na twaalf jaar
de status kwijt. Het betekent vooral financieel een flinke slag, want Odapark verliest dan bijna de helft van
haar inkomsten.
Elke vier jaar kunnen cultuurinstellin
gen bij de provincie een plan indie
nen om aanspraak te doen op een
cultuurplanstatus en dus een bedrag
om cultuur te promoten. Cultuurtank
Limburg is door de provincie ingesteld
als een onafhankelijk adviesorgaan
voor cultuurbeleid en adviseert welke
cultuurinstellingen het beste cultuur
plan inleveren. Zij heeft een lijst van
21 instellingen samengesteld. Maar
Noord-Limburg komt helemaal niet
voor in die lijst. Naast het Odapark valt
ook Jera on Air buiten de boot en dat
is bij het Venrayse college helemaal
verkeerd gevallen.

Voortbestaan
Het college heeft vorige week een
brief gestuurd naar het College van
Gedeputeerde Staten dat op 5 augus
tus een besluit neemt. Provinciale
Staten behandelt op 4 september het
definitieve voorstel. In de brief haalt
het Venrayse college aan dat door het
verlies van de provinciale subsidie het
voortbestaan van Odapark in gevaar
komt. ‘Het heeft verregaande conse

quenties voor de continuïteit en tast
het fundament aan van een bijzondere
peiler in de Limburgse hedendaagse
beeldende kunst.’ Jera on Air diende
een aanvraag in voor de tweejarige
periode voor ‘subinfrastructuur’ in
2021 en 2022. ‘Door de afwijzing kan
Jera on Air de volgende stap in haar
ontwikkeling niet maken. Het is een
festival met een unieke program
mering en een vaste waarde in het
festivalseizoen met een groeiende
publieke belangstelling’, aldus het col
lege.

De wedstrijd is nog
niet gespeeld

Teleurstelling
Wethouder Anne Thielen spreekt van
een enorme teleurstelling. “Ik was
echt ontgoocheld toen ik het hoorde.
Dit kan niet waar zijn, dacht ik. We
zetten alles op alles zodat dit advies

niet zomaar wordt overgenomen. We
zullen de provincie laten weten waar
we in Noord-Limburg mee bezig zijn.
De cultuurinstellingen hebben juist
hier de samenwerking opgezocht
zodat de cultuur gaat bloeien in deze
regio. Er waren ook nog nooit zo veel
aanmeldingen uit Noord-Limburg. Dan
kan het niet zo zijn dat geen enkele
aanvraag wordt gehonoreerd.”
Thielen heeft goede hoop dat de
lobby succes heeft. Ze wijst erop dat
Provinciale Staten in december 2019
unaniem een motie heeft aangeno
men om meer te investeren in cultuur
in Noord- en Midden-Limburg. “Die
motie is een belangrijk argument om
dit advies niet over te nemen.” Ook
put ze moed uit de uitspraken die
cultuurgedeputeerde Ger Koopmans
onlangs deed bij L1-radio. “Hij sprak
over een betere regionale spreiding
van de cultuurgelden. De wedstrijd is
nog niet gespeeld. We zitten er nog
vol in.”

Tekst: Henk Willemssen

Financiering transitie

Geen lening maar subsidie
voor bieb
BiblioNu krijgt 60.000 euro subsidie van gemeente Venray om de
transitie te financieren. Het College van B&W stelde eerder voor
om de bijdrage in tweeën te splitsen: 30.000 euro subsidie en
30.000 euro lening. Omdat de gemeenteraad van Horst aan de
Maas niet akkoord ging met dit voorstel, heeft ook Venray besloten om het bedrag in zijn geheel als subsidie te verlenen.
In een brief gaf BiblioNu eerder aan
niet het risico te willen lopen dat
ze de lening niet kan terugbetalen.
De halvering van de transitiebij
drage kon volgens de organisatie
leiden tot een verdere uitholling
van het bibliotheekwerk. Dit staat
volgens directeur-bestuurder Fons
Steggink haaks op de nieuwe
gemeentelijke visie voor het biblio
theekwerk. Hij vroeg gemeente
Horst aan de Maas daarom om
een subsidie van 60.000 euro.
Tijdens de raadsvergadering in
Horst bleek dat de politieke partijen
deze mening deelden. Direct na
de vergadering stond er een

bestuurlijk overleg gepland met de
gemeente en BiblioNu om de con
crete uitwerking van de besluiten
te bespreken.
Het college van Venray heeft zich
uiteindelijk aangesloten bij besluit
van gemeente Horst aan de Maas.
“Wij hebben vorig jaar op basis van
het herstelplan al budget vrijge
maakt voor de transitie. Dit bedrag,
wat nu 60.000 euro betreft, wordt
overgemaakt met als onderleg
ger de afspraken uit dat herstel
plan. Het wordt vrijgemaakt nu de
gemeente Horst aan de Maas ook
een besluit heeft genomen”, aldus
wethouder Anne Thielen.

Heide sluit aan bij wensbus
Ysselsteyn
Heide heeft zich als proef aangesloten bij de wensbus van
Ysselsteyn. Dat meldde dorpsraadsecretaris Rob Keijzer tijdens de
forumvergadering van woensdag 10 juni.

Looproute?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of een ingestelde looproute. Dat vraagt om effectief
communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

#kempencreëert

De wensbus van Ysselsteyn wil
graag uitbreiden met Leunen,
Veulen en Heide om zo meer rit
ten te kunnen rijden. Het is het
doel van de werkgroep vervoer
van het dorpsradenoverleg om in

alle dertien dorpen van gemeente
Venray een wensbus te laten rijden.
Ysselsteyn heeft een subsidie van
60.000 euro ontvangen van provin
cie Limburg voor een periode van
vijf jaar.

Geen goedkeuring bomenkap

‘Boom belangrijker dan
opbrengst zonnepanelen’
Bomen langs de straat kunnen door schaduwwerking een belemmering zijn voor zonnepanelen op daken. Toch geeft de gemeente
geen goedkeuring voor het kappen van bomen zodat zonnepanelen
een hogere opbrengst geven.
‘De hogere energieopbrengst van
zonnepanelen weegt niet op tegen
de positieve effecten van bomen’,
stelt het College van B&W dat het
bomenbestand op peil wil houden.
Inwoners moeten bij de aanschaf
en plaatsing van zonnepanelen
maar rekening houden met de aan
wezige bomen, vindt het college.
Bij nieuwbouwlocaties gebeurt dit
al steeds vaker. Dakvlakken van
woningen worden zo ingericht dat
ze optimaal gebruik kunnen maken
van zonne-energie. Bij de inrichting
van de openbare ruimte in nieuw
bouwwijken wordt gelet op de
aanplant van de bomen, zodat het
rendementsverlies van zonnepane
len zo veel mogelijk wordt beperkt.
De gemeente ontvangt ook meldin
gen van inwoners over schaduw
werking in huis of doorschietende
wortels van bomen. Het college
haalt aan dat de rechter oordeelt
dat alleen sprake is van hinder als

een huis bijna geen daglicht meer
krijgt in het belangrijkste woonver
trek. Minder zon in de tuin telt niet
mee. Bewoners mogen doorschie
tende wortels op eigen perceel
verwijderen op voorwaarde dat het
niet leidt tot instabiliteit of condi
tieverlies van de boom.
De gemeente krijgt ook klachten
over vallende bladeren, vrucht
val, bloesem, pollen en dieren
of insecten die herrie, uitwerp
selen, druppels of jeuk veroorza
ken. De gemeente wordt verzocht
de bomen te verwijderen of te
snoeien. Het college geeft aan dat
het natuurlijke factoren zijn die bij
een boom behoren. ‘De mogelijke
overlast is inherent aan bomen in
de openbare ruimte en zal geac
cepteerd moeten worden.’ Om de
overlast tegen te gaan zijn er
andere mogelijkheden zoals vegen,
schoonspuiten of preventief behan
delen van bomen.
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Provincie adviseert wensbussen niet te gebruiken

‘De provincie moet zich hier niet mee bemoeien’
In een brief aan Vereniging kleine kernen Limburg laat provincie
Limburg weten dat Wensbussen zelf een inschatting moeten maken of ze
weer gaan rijden tijdens de coronacrisis. Een eerdere brief met het
advies om tot 1 september de bussen te laten staan, stuitten op verzet bij
de Wensbus Merselo-Vredepeel en Ysselsteyn.
In een eerdere brief adviseerde
Gedeputeerde Carla Brugman aan
Vereniging kleine kernen Limburg
om wensbussen in Limburg vanwege
corona tot 1 september niet in te zet
ten. Herman Zegers, coördinator van
de Wensbus Merselo-Vredepeel vond
dat advies mosterd na de maaltijd.
Ook de vrijwilligers van de Wensbus
Ysselsteyn verzetten zich tegen het
advies. Het VKKL stuurde een brief
de deur uit om hun verzet kenbaar te
maken.

Eigen boontjes doppen
“Wij zijn het niet eens met de provin
cie. We kunnen onze eigen boontjes
doppen en binnen de landelijke richt
lijnen is het wel mogelijk. De vrijwilli
gers van Wensbus Ysselsteyn willen dit
ook graag. Eigenlijk moet de provincie
zich hiermee niet bemoeien. Het is
wel een lastig punt, want de provincie
betaalt”, zei Rob Keijzer, secretaris van
de dorpsraad in Ysselsteyn eerder.
Donderdag 18 juni verstuurde provin
cie Limburg een nieuwe brief waarin

Wensbusorganisaties wordt gevraagd
om zelf een inschatting te maken of
ze willen rijden. “Gelet op de gezond
heid en veiligheid van uw vrijwilligers
en de reizigers vragen wij u alleen de
noodzakelijke ritten te rijden. Ook heb
ben we besloten om financiële mid
delen aan VKKL beschikbaar te stellen
om voor de Wensbusorganisaties
persoonlijke beschermingsmiddelen
en aanpassingen in de Wensbussen te
regelen.”

Boerenverstand
Volgens Herman Zegers, coördina
tor Wensbus Merselo-Vredepeel is er
nooit een stop geweest op hun bus.
“Dat advies van Carla Brugman was
mosterd na de maaltijd. We vervoe
ren nu zo’n vijftien mensen per week.
Het gaat hierbij niet om kermisrit
ten, maar om noodzakelijke bezoeken
aan bijvoorbeeld het ziekenhuis of de
huisarts. Je moet rijden met je boe
renverstand. Daar hebben ze zowel
in Ysselsteyn en Merselo meer dan
genoeg van.” Met enkele aanpassin

gen, zoals het plaatsen van speciaal
materiaal tussen de passagiers en het
dragen van mondkapjes, kan de wens
bus maximaal drie personen per rit
vervoeren.
De Wensbus Merselo-Vredepeel heeft
in het begin van de corona-uitbraak

ook niet stilgestaan, omdat enkele
inwoners afhankelijk zijn van de
bus. “Toen hebben we mondjesmaat
mensen vervoerd. Dat gaat bijvoor
beeld om een meneer die naar de
supermarkt werd gebracht, omdat hij
geen familie heeft en zelf niet kan

autorijden. We merken dat de wens
bus belangrijk is voor veel mensen.
We doen het met plezier, want we
maken er veel mensen blij mee.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Resultaten bewonersonderzoek

Pilot brengt knelpunten
Landweert in kaart
Snelheidsovertreders aanpakken, meer groenonderhoud en uitbreiding van parkeergelegenheid. Dit zijn de drie grootste wensen
van de inwoners van de wijk Landweert in Venray.
Het bureau Toponderzoek hield
in de wijk Landweert in opdracht
van gemeente Venray in 2019
een bewonersonderzoek dat werd
gehouden voor de gebiedsagenda
die de gemeente in alle dorpen
en wijken wil gaan invoeren. De
gebiedsagenda is de opvolger van
de dorps- en wijkontwikkelings
plannen (dop’s en wop’s). Hierin
beschrijven dorpen en wijken hun
toekomstvisie vooral op ruimtelijk
gebied. Ook worden alle activiteiten
van inwoners, gemeente en andere
partners hierin opgenomen. Dorpen
en wijken kunnen nog wel deze
plannen opstellen, maar ze wor
den niet meer ondersteund door de
gemeente.

genoemd.
Zo bleek uit gegevens van de
schuldhulpverlening van de
gemeente dat ook armoede een
belangrijk item is in de wijk.
Ondanks dat er in Landweert een
wijkteam actief, is deze problema
tiek daar niet bekend. Naast financi
ële problemen spelen in Landweert
ook eenzaamheid en overlast van
bewoners met een ggz-achtergrond.
De resultaten van het onderzoek
zijn nog niet gedeeld met de wijk
bewoners. Door de coronacrisis
kon de geplande bewonersavond
in het voorjaar niet doorgaan. De
gemeente wil de bijeenkomst hou
den zodra de omstandigheden het
weer toelaten.

Armoede

Analyse

De wijk Landweert bestaat uit drie
deelgebieden die in de jaren 70,
80 en 90 zijn gebouwd. Uit het
onderzoek blijkt dat de inwoners
van Landweert 3, het gebied tus
sen Kruidenlaan, Sleutelbloem
en Keizersveld, het meest tevre
den zijn. Dit in tegenstelling tot
de bewoners van de twee oudere
wijkdelen. Achterstallig onderhoud
aan groen en wegen, te hoge ver
keersnelheid, parkeren, drugsover
last en onveiligheid worden als de
meest voorkomende problemen

De ervaringen die zijn opgedaan in
Landweert worden gebruikt voor
de andere gebiedsagenda’s voor
de wijken Centrum-west, Brukske
en Veltum en de dorpen Oirlo en
Castenray. De basis van de gebieds
agenda is een databestand van
alle leefbaarheidgegevens zoals
kerncijfers (inwoners, woningen),
gegevens van de politie en voorzie
ningen. De analyse van deze gege
vens levert een beeld op van de
leefbaarheid en de mogelijke the
ma’s die kunnen worden opgepakt.

“Weekenddienst goes Pinkpop”
In het weekend van 19 tot en met 21 juni zou voor de 51e keer Pinkpop
plaatsvinden in Megaland in Landgraaf. Zoals bekend zijn door de coronacrisis
voorlopig alle evenementen, concerten en festivals afgelast. Dit geldt dus ook
voor het oudste festival van Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat je dit
weekend niet kunt genieten van de muziek van Pinkpop. Aanstaande zaterdag,
20 juni, wordt op Omroep Venray in het programma “Weekenddienst” 2 uur
lang teruggekeken op de afgelopen 50 jaar Pinkpop. Met feiten, anekdotes en
heel veel live opnames van dit festival. Tevens hoor je hier de Pinkpop Top 14.
Mocht je zelf een mooi verhaal hebben wat je hebt meegemaakt tijdens
1 van de edities van Pinkpop en je wilt dit delen met anderen, mail dit dan
naar weekenddienst@omroepvenray.nl. “Weekenddienst goes Pinkpop” hoor
je aanstaande zaterdag tussen 16 en 18 uur. Samenstelling en presentatie:
Erik van Otterdijk.

“SixtiesPopGold” met Dave Edwards
Sinds januari 2012 in de lucht op maandagavond vanaf 21.00 uur en dinsdags
om 18.00 uur met een herhaling.
Gelukkig zijn er heel wat ouderen en oudere jongeren die van de muziek uit de
zestiger jaren houden en er nog steeds graag naar luisteren.
Vooraan in de Swinging Sixties, was de rock ‘n roll toonaangevend, met name
van Cliff Richard, The Shadows en Helen Shapiro uit het VK, en Wanda Jackson,
Connie Francis en Chuck Berry uit de VS. MAAR…, de opkomst van de
beatmuziek uit Engeland, met voorop The Beatles, The Rolling Stones,
The Searchers, The Hollies en Gerry & The Pacemakers maakten de Britse
Invasie op de VS, compleet. Het was een rage en die werd grotendeels
omgedoopt in de Merseybeat. Het 1 uur lang programma SixtiesPopGold
met Dave Edwards brengt je terug naar deze swingende en ietwat
roerige tijden uit de vorige eeuw...

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl

06

nieuws \ 1806

Plan valt slecht bij PvdA, Pro Venray en Venray Lokaal

‘Door dit uitsterfbeleid komt de Bleek in
een neerwaartse spiraal’
De gemeente Venray wil in de toekomst de bestemming van leegstaande panden in het winkelgebied De Bleek
veranderen in dienstverlening en wonen om leegstand te voorkomen. Dat stuitte op veel verzet bij de pandeigenaren en ondernemers. PvdA, Pro Venray en Venray Lokaal riepen de gemeente tijdens de commissievergadering op dinsdag 16 juni op om de dialoog met de ondernemers te blijven voeren.

Bleek. Leegstand wordt niet opge
lost door enkel het wegbestemmen
van detailhandel in het vooruitzicht
te stellen. In deze coronatijd zou de
gemeente juist achter de ondernemer
moeten staan.”

Veel zienswijzen

Het beoogde doel van het plan van
de gemeente is vermindering van
leegstand. De vereniging van eigena
ren en huurders van De Bleek hebben
gezamenlijk een zienswijze ingediend
tegen het omgevingsplan. Ze willen
dat De Bleek de centrumbestemming
behoudt, waardoor de detailhandel in
stand kan blijven. Het vervallen van
de winkelbestemming van een pand
is alleen van toepassing na een leeg

stand van drie jaar. Eigenaren zien
door het uitsterfbeleid van detailhan
del de waarde van hun panden dalen
zonder dat er enige financiële com
pensatie tegenover staat. Bovendien
zijn de panden vaak niet geschikt voor
een andere functie en is een verbou
wing te duur, vinden ze.
In een videoboodschap laat Mark van
Osch namens alle ondernemers en
pandeigenaren van De Bleek weten

Vacatures
Parkmanager M/V

Ben jij de persoon die houdt van natuur, rust
en ruimte en wil je graag in deze omgeving
onze gasten een onvergetelijk verblijf laten
ervaren, kijk dan snel op www.hilkensbergpark.nl
voor meer informatie & inspiratie.

Schoonmaker M/V

Ben jij de persoon die graag voor onze gasten
de vakantiehuisjes en kamers in ons landhuis
schoon en fris maakt kijk dan snel op
www.hilkensbergpark.nl voor meer informatie
& inspiratie.

Ontbijt/lunch medewerker M/V

Ben jij de persoon die graag onze gasten
verwend met een heerlijk ontbijt en lunch,
kijk dan snel op www.hilkensbergpark.nl
voor meer informatie & inspiratie.

Het Hilkensbergpark

Hilkensbergweg 5, 5872 CH Broekhuizen

het niet eens te zijn met het plan van
de gemeente. “Het plan om detailhan
del te schrappen in de toekomst en
andere functies toe te voegen, brengt
ernstige schade aan de Bleek en het
centrum van Venray. Door dit uitsterf
beleid komt de Bleek in een neer
waartse spiraal terecht en wordt het
gebied aan zijn lot overgelaten. ‘Daar
moet je niet zijn’, is de boodschap. Er
is geen visie voor het vervolg van De

Elly van Dijck van de PvdA noemde het
aantal zienswijzen tijdens de commis
sievergadering dinsdag 16 juni extreem
hoog. “Men is het blijkbaar niet eens
met de visie en het plan. Hoe wordt dit
verder opgepakt en wat moet er in het
plan aangepast worden? Hoe gaan we
in de toekomst de dialoog met belang
hebbenden voeren en miscommunica
tie voorkomen”, vroeg ze zich af.
Sander Hellegers van Venray Lokaal
vroeg zich af of de uitsterfregeling voor
De Bleek zonder onderbouwd plan de
oplossing is. “Is wonen wel een pas
sende functie voor De Bleek. En is dit
compacte centrum wel de beste oplos
sing voor de lange termijn?”
Volgens wethouder Jan Loonen valt
het aantal zienswijzen te overzien. “Ik
vind het niet terecht om te spreken
over miscommunicatie. We hebben
iedereen in het dialoog meegenomen,
maar dat wil niet zeggen dat iedereen
er mee eens is. Dat er weerstand is,
is logisch. Maar het algemene belang
gaat boven het individuele belang.”
Het besef dat er andere functies nodig
zijn om leegstand te voorkomen, moet
volgens Loonen nog komen. “Over het
algemeen is het draagvlak groot voor
het plan. We blijven in overleg met
verschillende partijen en proberen
mee te denken om de weerstand op
te lossen.”

DealKiezer.nl
starter van
het tweede
kwartaal
Bram Hansen uit Venray is
met zijn onderneming
DealKiezer.nl de starter van
het tweede kwartaal geworden. Het bedrijf is een online
platform dat vraag en
aanbod bij de verkoop van
auto’s samenbrengt.
Tijdens een studieproject viel
het Bram op dat de verkoop
van auto’s van particulieren
aan autodealers niet altijd even
transparant verloopt. Om hier
verandering in te brengen is
hij samen met oud-studiege
noten Jules Janssen en Randy
Wattilete gestart met het uit
werken van hun bedrijfsidee.
De startende ondernemers din
gen nu mee voor de prijs van
1.500 euro voor de Starter van
het Jaar.

Bas van Rooijen
rector Raayland
Bas van Rooijen start per
24 augustus als rector op het
Raayland College in Venray.
Hij volgt locatiedirecteur
Cisca Zweers op.
Bas van Rooijen is momen
teel conrector bij het
Maaslandcollege in Oss. Hij was
werkzaam in het voortgezet
onderwijs als docent, teamlei
der en conrector en werkte in
bovenschoolse commissies.
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Geplukt

Femke Hendriks Venray
De 28-jarige Femke houdt al van kinds af aan van schrijven. Onlangs heeft ze haar tweede boek uitgegeven. De Venrayse hoopt ooit van haar hobby haar beroep te maken. Deze week
wordt Femke Hendriks geplukt.

Al sinds haar elfde is schrijven
de grootste passie van Femke.
“Dat begon puur uit verveling.
We hadden op school alle lesstof
af en daardoor ben ik tijdens de les
verhalen gaan schrijven. Die verha
len waren toen wel slecht of niet
volledig.” Door veel te oefenen en
zelf boeken te gaan lezen, werden
de verhalen volgens Femke steeds
beter. “Ik ben nu goed in talen,
vooral in Nederlands. Ik heb daar
naast een cursus roman schrijven
gevolgd en ik ben op een schrijf

kamp geweest. Tijdens dit kamp kre
gen we in één week verschillende
workshops van schrijvers. Daar heb ik
veel geleerd.”
In oktober vorig jaar verscheen Femkes
eerste boek ‘Versplinterd verlangen’,
dat ze in twee maanden schreef.
“Ik ben een snelle schrijver”, zegt
Femke lachend. “Ik probeer elke dag
te schrijven, al zijn het maar honderd
woorden. Ik heb niet zoveel geduld, ik
hou niet van wachten.”
Toen het eerste boek werd uitgege
ven had Femke het tweede deel, dat

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
volgende week
in de HALLO.

onlangs werd uitgebracht, al klaar.
“Mijn eerste boek ontstond door een
droom die ik had over mijn favoriete
band. Na het schrijven van het eerste
deel wist ik dat er een tweede deel
moest komen.”
De Versplinterd-serie is een twee
luik waarin het leven van de twinti
ger Linde wordt gevolgd. In het eerste
deel belandt zij in bed met de zanger
van haar favoriete band. Het stelt haar
voor de keuze of ze haar vriend moet
dumpen of niet. In het tweede deel is
te lezen hoe het de personages uit
eindelijk vergaat. “Inspiratie voor mijn
boeken haal ik uit verschillende dingen.
Soms vang ik een gesprek op of hoor
ik wat op televisie of de radio voorbij
komen. Inspiratie kan dus ook uit mijn
eigen omgeving komen.”
Beide boeken bracht Femke uit onder
haar pseudoniem Emma Zegers. “Dat is
een combinatie van de namen van
mijn twee overleden oma’s. Ik wilde
een pseudoniem met een betekenis,
daarom koos ik voor een samenvoe
ging van de twee namen. Ik vind het
jammer dat mijn oma’s er niet bij zijn
geweest toen mijn boeken uitkwamen.
Ze hadden dat erg leuk gevonden.”
In het dagelijkse leven werkt Femke in
de HEMA in Venray en is ze freelance
teksteditor. Ze twijfelt nog steeds over
haar toekomst. “Na het afronden van
de havo op het Raayland College begon
ik aan de opleiding journalistiek. Al snel
kwam ik erachter dat die opleiding niet
voor mij was bestemd. Het was geen
succes, ik had te weinig studiepunten
om over te gaan. Uiteindelijk ben ik de

opleiding communicatie gaan doen en
heb ik die vier jaar geleden afgerond.
Maar ik weet nog steeds niet wat ik
wil. Daarnaast is het moeilijk om een
baan te vinden in de communicatie.
Ik droom ervan om van schrijven mijn
beroep te maken.”
Maar dat ziet Femke somber in. “Het is
lastig om geld te verdienen aan het
schrijven van Nederlandse romans.
Engelse boeken kunnen wereldwijd
verkocht worden. Daarnaast zijn thril
lers populairder, maar dat genre is
niets voor mij. Ik ben een schijterd en
zou nog bang worden van mijn eigen
boek.” Femke ziet wel een markt in
young adult-boeken. Volgend jaar wil
ze een eigen young adult-boek uitbren
gen. “Ik vind jongeren een interessante
doelgroep en ben van mening dat er
meer boeken voor hen uitgebracht
moet worden.”
Omdat Femke een vorm van autisme
heeft, wil ze dat onderwerp verwer
ken in haar boek. “Ik was vroeger een
onopvallend kind. Ik was verlegen en
durfde niet met andere mensen te
praten. Daarnaast had ik moeite met
veranderingen, een verrassing bij de
MacDonalds liep bijvoorbeeld fout af.
Nu weet ik hoe ik met autisme om
moet omgaan en durf ik meer. In de
HEMA heb ik veel geleerd. Ik wil in mijn
boek jongeren uitleggen dat er diverse
mensen bestaan. Jongeren zouden niet
in stereotypen moeten denken.”
Naast het schrijven van boeken maakt
Femke ook tijd vrij voor andere hob
by’s. “Ik hou van hardlopen, muziek
luisteren en ik ben fan van het

Songfestival. Daarnaast hou ik natuur
lijk van lezen. De Amerikaanse schrijver
Colleen Hoover is mijn voorbeeld. Zij is
goed in het schrijven van een plottwist.
Dat zou ik ook graag willen leren.”
Tekst: Jeanine Hendriks

BINNENKORT BESCHIKBAAR
VOOR DE VERHUUR
Geheel nieuw vervaardigde

LUXE LEVENSLOOP
BESTENDIGE WONING
gelegen in het hartje van Lottum.
De woning heeft (o.a.):
• een inpandige garage
• een tuin met veel privacy
• een groot overdekt buitenterras.
Pand is van alle gemakken voorzien,
energieneutraal en (nagenoeg)
onderhoudsvrij.
Voor meer informatie: 06 54 21 16 78

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Venray Lokaal

De planning- en controlcyclus
tig, uiteraard op gepaste afstand van
elkaar, naar de presentatie van Joost
Smits en Simone Martens. Het doel
van de planning- en controlcyclus
is beheersing te krijgen over het
beleid en de bedrijfsvoering van de
gemeente. Het geeft inzicht in hoe
verre de gemeente haar doelstel
lingen bereikt en welke (financiële)
middelen daarbij nodig zijn. De amb
tenaren leggen verantwoording af
aan burgemeester en wethouders.
Zij doen dat vervolgens richting de

gemeenteraad.
Eind mei krijgen de fracties de kader
nota (70 bladzijdes), jaarverslag en
jaarrekening (290 bladzijdes) aan
geboden. Hier kunnen dan tijdens
de behandeling vragen over worden
gesteld. Er kunnen ook aanpassin
gen worden gedaan via zogenaamde
moties en amendementen. Het blijkt
toch telkens weer dat de leesbaar
heid voor politici (én de doorsnee
inwoner) een behóórlijk struikelblok
is. Op de achtergrond wordt hieraan

gewerkt, maar de cyclus gaat door.
Met veel respect hebben we geluis
terd en veel geleerd. 7 juli staan
onder andere de kadernota en jaar
rekening ter agenda. Er zijn al vragen
ingediend. Onze reactie kun je live
volgen via venray.raadsinformatie.nl
Daar vind je ook de betreffende
documenten.

Als 7-jarig jochie kwam ik vanuit Turkije naar Nederland toe.
Mijn vader, inmiddels een tijdje werk- en woonzaam hier in Nederland,
maakte gebruik van de zogenaamde gezinsherenigingswet. Het was
natuurlijk wennen: andere mensen, andere taal, een andere manier
van leven.

sen verschillende culturen botst
met als eventueel gevolg situa
ties waarin gediscrimineerd wordt.
Onwetendheid speelt hier een grote
rol in. Omdat ik uit een Turkse familie
kom, een Nederlandse vriendin heb
en bevriend ben met mensen van
verschillende etnische achtergron
den, kan ik situaties vanuit meerdere
invalshoeken bekijken.
Ik denk dat wanneer er beter gecom
municeerd wordt en we een open
houding blijven hanteren, we

meer te weten komen over elkaars
beweegredenen, waardoor er meer
onderling begrip ontstaat. Dan moe
ten wij met z’n allen proberen het
mooiste uit onze culturen te halen,
zodat wij met z’n alle samen en
naast elkaar kunnen leven. Een land
als Nederland biedt daar alle facilitei
ten voor.

Hoe zit nu een kadernota, een jaar
rekening en een begroting van de
gemeente in elkaar? Hoe komt die
tot stand? Welke mensen doen dat?
Wat komt daar eigenlijk allemaal bij
kijken? En hoe moeten politici zo’n
pittige en complexe documenten, die
wemelen van de termen en héél veel
getallen, lezen en beoordelen?
Venray Lokaal wilde graag het fijne
weten van de planning- en control
cyclus in de gemeente Venray. Tien
Venray Lokalers luisterden aandach

CDA Venray

Cultuurverschillen

Ik weet nog heel goed dat ik op mijn
eerste dag in Nederland een man
zag fietsen met een rennende aan
gelijnde hond erlangs. Ik wist niet
wat ik zag, dit zag je in Turkije niet.
Maar als kind integreer je vrij snel.
Je gaat naar school, leert de taal en

VVD Venray

Harold Stevens, commissielid

de Nederlandse cultuur kennen.
Af en toe is het best lastig om de
cultuur waarvan je afkomstig bent,
te combineren met de cultuur van
het land waarin je opgroeit. Er is
niet altijd begrip voor elkaar, wat
ervoor kan zorgen dat het tus

Selçuk Ipek

Gedegen onderzoek naar effecten De Peel
Vanaf begin jaren 50 tot 1993 heeft luchtmachtbasis De Peel gefunctioneerd als (slapende) vliegbasis. In de jaren daarna is de bestemming
veranderd in een luchtmachtbasis voor diverse luchtverdedigingssystemen. De vliegtaak is echter nooit definitief geschrapt.
Afgelopen jaar heeft defensie
het voornemen kenbaar gemaakt
De Peel op termijn weer in gebruik te
willen nemen als vliegbasis voor de
nieuwe F-35. In reactie daarop heeft
de gemeenteraad vanwege de te
verwachte negatieve effecten voor
de leefbaarheid en het welzijn van

onze burgers in een motie unaniem
aangegeven dit een onwenselijke
ontwikkeling te vinden.
Het ministerie van Defensie is
momenteel bezig met het opstel
len van een MER, een milieueffect
rapportage. Doel daarvan is om de
milieueffecten van een eventuele

toekomstige vliegbasis in beeld te
brengen en mee te kunnen wegen in
de besluitvorming. Is dat voldoende?
Is daarmee alles gezegd? Wat de
VVD-Venray betreft niet. Naast de
MER kennen we in Nederland de
MKBA, de maatschappelijke kostenen batenanalyse. Daarmee kunnen
de welvaartseffecten van plannen in
beeld gebracht worden en kan dus
een aanvullend perspectief worden
ingebracht bij de besluitvorming.
Dat lijkt ons niet teveel gevraagd.

Als De Peel weer in gebruik genomen
wordt als vliegbasis dan zal dat zeker
voor langere tijd zijn. Een besluit
daartoe mag dan ook niet lichtvaar
dig genomen worden. De Venrayse
gemeenschap heeft er recht op dat
alle informatie over de gevolgen
vooraf bekend zijn. Een MKBA én een
MER als gezamenlijk instrument bij
de besluitvorming rondom De Peel is
belangrijk en noodzakelijk.
Harrie van Oosterhout

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.

Aanbieding week 25 en 26
2 gemarineerde kipfilet
2 gemarineerde varkenslappen
2 gemarineerde speklappen
2x 3 varkenssaté stokjes
2 grillknak
Verras je vader met ee

Samen voor

€ 9,90

n bbq van edelbrons op

vaderdag

Kijk op onze site voor onze wekelijkse aanbiedingen e.d.

Wij zijn geopend op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn Tel. 06 20 54 21 28

edelbrons

www.edelbrons.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Laat ook de kermissen weer draaien
Honderden kermisexploitanten trokken donderdag 11 juni naar het Malieveld in Den Haag. Zij staan vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen stil en lijden al enkele maanden omzetverlies. De kermissen moeten het juist van deze maanden hebben. Bij veel exploitanten staat het
water aan de lippen.
Omdat er voor kermissen een evenementenver
gunning nodig is, is het tot tenminste 1 septem
ber niet toegestaan om een kermis te houden.
Willy Sterrenberg van Sterevents uit Oostrum liet
ook zijn stem horen. Hij is met name verbolgen
over de ongelijkheid tussen kermissen en at
tractieparken. “Attractieparken mogen open en
kermissen niet. De Efteling wordt overspoeld met

mensen, terwijl wij geen duidelijkheid krijgen over
ons werk.”
De horeca draait weer, attractieparken mogen gas
ten ontvangen en ook sportscholen mogen van
af 1 juli weer open. Waarom kermissen dan niet?
Volgens Sterrenberg is het zeker mogelijk om een
kleine kermis gericht op kinderen te houden.
Maar moet je dan iedereen die een ritje in de bots

auto’s wil maken verplichten een mondkapje te
dragen? En wie gaat de 1,5 meter afstand tussen de
bezoekers handhaven? Stel dat een kermisattractie
de helft van het aantal mensen mag toestaan, is het
dan wel rendabel op die attractie te laten draaien?
Bovendien kun je een kermis niet vergelijken met
een attractiepark, waar veel meer ruimte is om af
stand te houden.

Bespreking poll week 24

In deze coronatijd is de arbeidsmigrant extra kwetsbaar
Voor arbeidsmigranten is het lastig om de coronamaatregelen na te leven. Zij zijn vaak niet alleen van hun werkgever afhankelijk als het gaat
om hun werkplek, maar ook het vervoer er naartoe en hun huisvesting. Of is het de verantwoordelijkheid van de arbeidsmigranten zelf?
Zij moeten ook voor zichzelf opkomen. De stelling luidde: in deze coronatijd is de arbeidsmigrant extra kwetsbaar.
52 procent van de respondenten is het eens
met de stelling. Zij vinden dat arbeidsmigranten
kwetsbaar zijn omdat ze met meerdere mensen
in een huis wonen, met meerdere mensen in
een busje vervoerd worden en onder druk staan
bij werkgevers.
Corry Gerrats-Philipsen laat weten oneens te
hebben gestemd. “Ik vind dat zij niet extra

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Online cursus Numerologie, een
leuke ontdekkingsreis naar jezelf!
Meer info op www.suzannewijers.nl

kwetsbaar zijn. Er wordt van overheidswege vol
doende gedaan om hen te bereiken en in te lich
ten. Daarbij komt ook nog dat het in hun thuisland
waarschijnlijk niet anders zal zijn.” Chris van Erven is
het niet eens met Corry’s mening. “Er valt weinig in
te lichten wanneer ze op een kluitje in een stacara
van worden gedropt en ‘s ochtends met z’n allen in
krappe busjes worden geladen.”

Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl

Janny Selten denkt dat de verantwoording bij de
werkgever én de werknemer ligt. “Het is té gemak
kelijk om alleen naar de overheid of de werkgever
te wijzen. Daar zijn wij Nederlanders overigens erg
goed in, nooit de hand in eigen boezem steken,
maar altijd het wijzende vingertje”.

Healing creme - huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en pigment
vlekken. Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels in
Horst en Gennep.

Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@HermanJakobs.
nl 06 54 31 21 44.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Willy’s Wereld

Column

Zoenen
Is ons leven er nu echt zoveel op
achteruitgegaan vanaf de dag
dat firma van der Breggen
besloot om de naam
Negerzoenen niet langer te
gebruiken voor de overheerlijke
cakejes? Of was deze gebaksfabrikant in 2005 zijn tijd gewoon
ver vooruit? Inderdaad, deze
column gaat over discriminatie.
Ik kom bij de
‘Negerzoenenkwestie’ uit omdat
de laatste tijd deze kwestie (vijf
tien jaar na dato) weer als een
soort van Pavlov champignon de
grond uitschiet. Door de, in mijn
ogen terechte, Black Lives Matterdemonstraties naar aanleiding
van de onnodige dood van George
Floyd, schieten velen weer in de
verdedigingsmodus. We schermen
weer met folklore en schieten in
de slachtofferrol. “Pakken ze ons
na de negerzoen ook Zwarte Piet
af en wat dan met Blanke vla?”
Dat soort dingen. Facebook staat
vol met teksten die beginnen
met “Ik ben geen racist maar...”
Vervolgens komt er een opsom
ming van zaken die ‘we’ als blan
ken allemaal omarmen. “Ik heb
veel Surinaamse vrienden”, “Ik eet
elke week van die gezellige Turkse
slager”, “ik luister ook naar rapmu
ziek”. Heel mooi allemaal. Maar
je kunt het, omdat je keuzes hebt.
Omdat je vrij bent in dit land.
Omdat je in je Mercedes niet na
hoeft te denken of oom agent het
mogelijk heel bijzonder vindt dat jij
in die dikke bak rond rijdt.
Wilders plaatste een filmpje met
de boodschap dat juist wij gediscri
mineerd worden. Hou toch op zeg.
Het is toch al lang en overduidelijk
bewezen dat je met een naam als
Achmed veel minder kans maakt
om uitgenodigd te worden voor
een sollicitatiegesprek dan Henk
en Ingrid.
Lieve mensen, het gaat even niet
om ons. Bescheidenheid is op zijn
plaats. Het gaat er even niet om
wat wij als blanken of witten ervan
vinden. Het gaat er even niet om
dat “ja maar, plunderen ook straf
baar is”. Niet om “och, wat zonde
van dat mooie standbeeld op de
markt” (van die slavendrijver).
Het gaat om de pijn van een groep
medemensen die we niet gehoord
hebben. Zou ons leven er niet veel
meer op vooruitgaan als we kiezen
voor een inclusieve samenleving?
Hou vol!
Willy
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15-vragen aan

Fleur Hendriks Venray
vriendinnen, was de laatste foto die
ik heb gemaakt.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin heb ik op school
leren kennen, toen we naar ons
tweede schooljaar gingen van het
Raayland College. We kwamen toen
bij elkaar in de klas.

Heb je een verborgen talent?
Lastige vraag, maar ik kan niks
bedenken eerlijk gezegd.

Heb je een bijbaantje?
Jazeker. Ik werk bij de Jan Linders in
Venray en daar zit ik achter de kassa.
Heel soms help ik daar ook met vul
len.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
In het weekend spreek ik met vrien
den af of ga ik ergens wat drinken
met vrienden. Dat is altijd megage
zellig. De dag erna heb ik gewoon
nog last van mijn buikspieren van
het lachen.

Wie is je grote voorbeeld?
Misschien een beetje raar, maar ik
heb geen voorbeeld.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?

Naam:
Leeftijd:
School:

Fleur Hendriks
16 jaar
Gilde Opleidingen
Venray
Woonplaats: Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik ben niet zo’n reiziger, maar ik zou
graag nog een keer naar Dubai wil
len. Dat lijkt me een erge mooie en
leuke ervaring.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag een muziekinstrument
willen leren bespelen. Mij lijkt gitaar
en piano spelen erg leuk.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde als kind met de poppen

en ik deed een soort van huishou
den na. Dat vond ik echt geweldig.
Ik denk dat het huishouden nadoen
een echt typisch meisjesding was.
Ik deed het ook altijd met mijn zus.
Ik speelde meestal de moeder.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Niet over jezelf heen laten lopen.
Dat advies kreeg ik van mijn vader.
Ik heb heel erg lang over mezelf
heen laten lopen en dat doe ik nu
soms nog steeds, maar nu al een
stuk minder. Iedereen is leuk op zijn
eigen manier en niemand heeft recht
om over zich heen te laten lopen.

De reis naar New York bezorgde mij
kippenvel. Dat was zon ontzettende
gave ervaring. Daar heb ik zo veel
mooie dingen gezien en gedaan.
En we waren ook naar het 9/11
museum geweest. Nou dat was zo
indrukwekkend, daar kreeg ik echt
kippenvel van.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Ik heb onlangs besloten om te stop
pen bij mijn verzorgpony en bij
iemand anders te gaan paardrijden.
Het klinkt misschien niet als een
grote beslissing, maar voor mij was
het echt een moeilijke keuze.

Een selfie met één van mijn beste

Dat ik ook dagen ertussen heb zitten
dat ik me ongelukkig voel en moet
huilen door die gedachten. Ik ben
echt altijd vrolijk en blij. En als er iets
met mij is, laat ik dat ook niet snel
merken aan mensen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
´Emma wil leven´. Een megaheftig
boek, maar wel erg leuk. Ik wilde
hem het liefst gewoon meteen uit
lezen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Nou eigenlijk met geen een artiest.
Als ik al die documentaires kijk dan
hebben die artiesten zo’n ontzettend
druk leven dat het helemaal niet
meer leuk is om bekend te zijn en
dat wil ik mezelf niet aan doen.
Tekst: Maud Rötjes

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Hoi

Column

Pride month
Het is juni en dat betekent dat
de pride ook is begonnen.
Een maand waarin extra aandacht wordt besteed aan de
LGBTQ+community, dus iedereen
die homoseksueel, biseksueel
enzovoort is. Het begon allemaal
in eind juni 1969, toen homoseksuele demonstreren tegen politiegeweld op homoseksuelen.
Daarom is pride dus ook in juni.
Voor mij staat dit erg dichtbij, want ja
ik val op vrouwen, dat maakt mij les
bisch en daar ben ik ontzettend trots
op. Ik ben erg openlijk uit de kast en
zal hier dan ook gewoon over praten.
Ook zal ik mijn platform gebruiken
om te praten over discriminatie van
de LGBTQ+community. Dat speelt
jammer genoeg nog steeds. Ook ik
krijg hier mee te maken. Er zijn men
sen die het nodig vinden om mij via
Instagram of Snapchat uit te schel
den.

Ik mag blij zijn dat ik
in een land woon waar
ik lesbisch mag zijn

Zo word ik uitgescholden voor slet,
alleen omdat ik op vrouwen val en
dat is maar een van de lichtere dis
criminerende teksten. Toch weer
houdt dit mij er niet van om mezelf
te tonen. Ik ben mezelf. Ook weet
ik dat dit de reden is dat velen niet
uit de kast durven te komen of
hand in hand op straat te lopen.
Ik mag blij zijn dat ik in een land
woon waar ik lesbisch mag zijn
en waar ik mag trouwen met een
vrouw. Een land waar je niet mag
discrimineren op seksualiteit.
Wij zijn al ver gekomen, en zullen
ook nog even moeten. Ik moet wel
eerlijk zeggen dat ik het jammer
vind dat we niet meer bij elkaar
kunnen komen om de pride te
vieren. Daarvoor zal ik nog een
jaar moeten wachten. Wel weet
ik dat ik mijn platform kan en zal
gebruiken om te praten over dis
criminatie. Niet alleen over de
LGBTQ+community, maar ook over
racisme en sexisme. Ik kan leven in
een wereld waar ik mezelf kan zijn,
ook al is dat minder online. Ik ben
ik. Als laatste wil ik zeggen: begin
thuis het gesprek en praat over
discriminatie. Maak de wereld een
betere plek voor iedereen.
Jacky
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Stukje geschiedenis van Venray

‘Vulkaanfiets’ en motorfiets
in Venrays Museum
Het Venrays Museum is sinds enkele dagen de eigenaar van een
‘Vulkaanfiets’ uit 1916 en een CEDOS-motorfiets uit 1921. Beide zijn
afkomstig van oud-Venraynaar Wiel Jaspers. Hij had de motorfiets
na een jarenlange zoektocht in Zweden gekocht.

VSS huldigt jubilarissen
Vrouwenvereniging VSS (Vrouwen Samen Sterk) uit Veulen bestaat dit jaar zestig jaar. Dit jubileum
wilde de vereniging op zaterdag 20 juni vieren maar vanwege het coronavirus is de viering uitgesteld naar
december dit jaar. Wel heeft de vereniging op vrijdag 12 juni drie jubilarissen in het zonnetje gezet.
Martha Timmermans en Nel Fleurkens zijn zestig jaar lid en Truus Weijs is vijftig jaar lid.

Zowel de fiets als de motor heeft
banden van de firma Vulkaan,
een metaalbewerkingsbedrijf en
Motorrijwielfabriek van de gebroe
ders Fonck. Het bedrijf was gele
gen in de Hofstraat 6 in Venray.
In het voorjaar 1911 ontwierp een
van de broers Fonck motorfiets
frames rond een bestaand Frans
motorblok en produceerde en
verhandelde die. Door de Eerste
Wereldoorlog raakte de produc
tie en handel op een laag pitje.
Na de oorlog steeg de behoefte
aan betrouwbare motoren in deze
regio sterk. In december 1919 ont
dekt Jacques Fonck in Engeland
de CEDOS-motorfietsen. Hij ging
vervolgens de CEDOS-motorfietsen
in de Hofstraat assembleren en
werd hoofdvertegenwoordiger
voor de markt in de Nederlanden.
De CEDOS-motorfiets in het Venrays
Museum is compleet, voorzien van
reserveonderdelen en is rijvaar

dig. “We mogen er gewoon de
weg mee op; de motor heeft een
geldig kentekenbewijs en is all risk
verzekerd. De fiets daarentegen
bestaat uit delen die nog gere
pareerd en gemonteerd moeten
worden. Maar dat gaat binnenkort
wel gebeuren”, aldus vertelt Ernest
Raedts, voorzitter van het Venrays
Museum, met enige trots.

Geschiedenis
Volgens wethouder Anne
Thielen laat zowel de fiets als
de motor een stukje geschiede
nis van Venray zien. “Zowel van
de CEDOS-motorfietsen als van
‘Vulkaanfietsen’ zijn weinig exem
plaren bewaard gebleven. Des te
mooier dat het Venrays Museum de
hand heeft kunnen leggen op deze
exemplaren”, aldus de wethouder.
De motor is te zien in het audito
rium van het Venrays Museum tij
dens de openingstijden van de VVV.

Ysselsteyn heeft een dorpsondersteuner
Hallo! Mijn naam is Linda Custers-Jansen en ik ben vanaf 1 juni jl.
dorpsondersteuner in Ysselsteyn. Een nieuwe functie die tot stand is
gekomen door de inzet van werkgroep Maatschappelijk Ondersteuning
Ysselsteyn (MOY). Zij hebben het doel om het sociaal welzijn te verbeteren
in het dorp.

Gezinscoaches Venray:
laagdrempelig en voor iedereen

Elke inwoner die niet verder komt

oplossingen. Hierbij wordt bekeken

met een vraag kan aankloppen bij de

wat de persoon mogelijk zelf kan,

dorpsondersteuner. Het kan gaan over

welk sociaal netwerk er is en indien

Binnen het gezin kan het soms minder goed gaan. Het kan

zorg en ondersteuning, eenzaamheid,

nodig schakelen we professionele

bijvoorbeeld zijn dat uw kind slecht slaapt, teruggetrokken is of juist

jeugd en gezin, meedoen en

ondersteuning in. Dit betekent

heel druk. Misschien wordt uw kind gepest of zit het niet lekker in

vrijwilligers, taal en leren, integratie,

verbindingen leggen en maatwerk!

zijn vel door een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding.

gezondheid en mantelzorg of mobiliteit.

Sinds 2007 woon ik in het dorp en

Om u en uw kind te helpen bij vragen of problemen bij opvoeden en

Samen met de vragensteller ga ik

voel ik me thuis bij deze pioniers. Van

opgroeien zijn er de gezinscoaches.

op zoek naar mogelijkheden en

oorsprong ben ik röntgenlaborant en
altijd actief geweest in vrijwilligerswerk.

Gezinscoach

beeld. Een jeugdconsulent van de

Mensen kunnen mij kennen van

De gezinscoach is er voor kinderen

gemeente brengt de situatie in kaart

Speelbuurt Ysselsteyn, de Schuufmarkt

en jongeren tot 23 jaar. Ook

en zoekt samen met het gezin naar

en Vrienden van ‘t Zorghuus. Samen

ouders en opvoeders kunnen er

passende hulp.

bouwt Ysselsteyn aan een gezonde

terecht voor informatie, advies en

toekomst! Als dorpsondersteuner ben ik

ondersteuning. Gezinscoaches zijn

Contact met een gezinscoach

telefonisch bereikbaar van maandag

aanwezig op plekken waar gezinnen

De hulp van een gezinscoach is

t/m vrijdag via tel: (06) 305 777 16

ook vaak komen. Denk aan school,

gratis en je hebt er geen verwijzing

of per mail via dorpsondersteuner.

consultatiebureau, huisarts,

voor nodig. De gezinscoaches zijn

ysselsteyn@outlook.com.

wijkteam of sportvereniging. Ook in

bereikbaar via tel: (0478) 51 73 10.

deze tijd waarin coronamaatregelen

Ook heeft elke school in Venray

Kijk voor meer informatie op

gelden, kijken we met de cliënt en

een vaste gezinscoach die u kunt

• www.ysselsteyn.com/

zijn/haar ouders op welke manier

benaderen. Voor meer informatie

we op afstand kunnen helpen.

kunt u ook kijken op

Als er meer specialistische zorg

www.opvoeden.nl en

nodig is, dan komt de gemeente in

www.venray.nl/jeugdhulp.

dorpsondersteuner
• www.facebook.com/
Dorpsondersteuner/

Venray, focus op mensen
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Hebben we geen regels
Vieren we vakantie
Kamperen we op de tegels

De keuken
Trend
van 2020

7.699,Virtual Reality presentatie

13.999,-

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Migot Wit Mat

Burton Metaalzwart

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

