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Drive-in musical
Groep 8 van basisschool De Peddepoel in Wanssum vertoonde donderdagavond 2 juli hun musical in een drive-in bioscoop. Geelen Beton en Mooder Maas stelden hun parkeerplaats
ter beschikking om plaats te bieden aan zo’n 45 auto’s en een bioscoopscherm. Vanuit hun auto’s konden familieleden ruim anderhalf uur naar de musical ‘De beer is los’ kijken.
De leerkrachten van De Peddepoel bezorgden coronaproof de telefonische bestellingen van cola, popcorn en chips. Een week eerder werd de voorstelling, zonder publiek, opgenomen
in gemeenschapshuis De Zandhoek. Om geld voor de musical in te zamelen, organiseerden de kinderen eerder een carwash op het schoolplein. / Beeld: ANGY PhotoDesign

Jan Jenneskens voorgedragen als nieuwe wethouder
Jan Jenneskens (61) uit Meerlo wordt door de D66-fractie van Venray aangedragen als de opvolger van
wethouder Martijn van der Putten. Tijdens de gemeenteraad van 22 september zal de raad hierover
stemmen.
Jan Jenneskens woont in Meerlo,
waar hij zijn carrière in het
onderwijs begon op basisschool
Megelsheim. Na verschillende
leidinggevende functies was hij
vanaf 2004 lid en voorzitter van het
College van Bestuur van Dynamiek
Scholengroep, waar onder andere
de scholen uit de voormalige
gemeente Meerlo-Wanssum onderdeel van uitmaken. Sinds 2018 is Jan
‘gezondheidsmaker’ voor Stichting
Gezondste Regio 2025 en ontwikkelt hij vanuit het thema gezondheid
nieuwe samenwerkingen en initiatieven in Noord Limburg.

Vanwege zijn werk in het onderwijs had Jenneskens nooit eerder
ambities in de politiek. “Dat kon in
mijn werk leiden tot belangenverstrengeling.” Toch leek wethouder
worden hem een leuke uitdaging.
“Het is bijzonder om voorgedragen
te worden als wethouder onderwijs
voor de gemeente waar ik zelf mijn
middelbare school heb afgerond op
het ‘Boschveldcollege’. Alles wat ik
sindsdien in mijn werkzame leven
heb mogen doen, staat in het teken
van onderwijs en gezondheid en het
verbinden en versterken van mensen en initiatieven. Toen ik werd

gevraagd of ik daar in de rol van
wethouder namens D66 mee verder wilde gaan, was mijn antwoord
dan ook ‘ja’. De functie past in mijn
manier van werken. Ik zie een wethouder ook als een bestuurder. Ik
kijk ernaar uit om aan de slag te
gaan voor Venray en te werken aan
kansen voor iedereen in een steeds
gezondere gemeente.“

Deskundigheid
D66-fractievoorzitter Daan Janssen
is verheugd dat Jenneskens het
stokje van Van der Putten wil overnemen. “Met Jan halen we een bak

aan ervaring en deskundigheid binnen. Daarnaast heeft hij een groot
bestuurlijk netwerk, zowel binnen
als buiten onze gemeente.” Janssen
kijkt uit naar de samenwerking
met Jenneskens. “Jan is een sympathieke, stevige en energieke
bestuurder, scherp in zijn analyse en
hij kent Venray goed. Hij is de allrounder en verbinder die we zochten.”

Ontheffing
Volgens Jenneskens kon de D66fractie binnen de gemeente niemand vinden die op korte termijn
invulling kon geven aan de functie.
“Je geeft veel op voor een periode
van twee jaar en niet iedereen wil
dat.” Omdat Meerlo net buiten de

grenzen van de gemeente Venray
valt, zal de gemeenteraad een ontheffing moeten verlenen van het
vereiste van ingezetenschap. Daan
Janssen denkt niet dat dit problemen zal opleveren. “Kwaliteit staat
voorop, die staat in dit geval buiten
kijf. Jan woont ongeveer een kilometer van onze gemeentegrens.
Hij kent de gemeente Venray en
de regio Noord-Limburg als geen
ander.” Voor de komende twee
jaar wil Jenneskens in Meerlo blijven wonen. “Maar zeg nooit nooit.
Misschien bevalt het me in Venray
zo goed, dat ik toch wil verhuizen.
Voor nu wil ik de gemeente eerst
goed leren kennen.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Scouting en Jong Nederland treffen maatregelen

Op zomerkamp tijdens corona
De besturen van scoutingen en
afdelingen Jong Nederland in de
gemeente Venray hebben een
protocol opgesteld om toch een
zomerkamp te kunnen organiseren. Vanwege het coronavirus
treffen de verenigingen de nodige
maatregelen zodat de kinderen
toch het jaar bij de vereniging
kunnen afsluiten.
Bjorn Janssen, voorzitter van Scouting
de Peelspeurders Venray, laat weten
dat de vereniging door de vele versoepelingen niet veel heeft gesleuteld
aan hun standaard. “Groepen gaan op
kamp in een ‘bubbel’, wat wil zeggen dat ze weinig tot geen contact
met de buitenwereld mogen hebben.
Activiteiten zullen dus zoveel mogelijk op het eigen kampeerveld plaatsvinden. Bij uitstapjes die gemaakt
worden is het opzoeken van rustige
plekjes en afstand houden erg belangrijk. Jeugd tot en met 18 jaar heeft
geen afstandsbeperking, dat wil zeggen dat zij gewoon mogen spelen,
eten en slapen naast elkaar zoals
altijd. Voor de leiding onderling en
tot de jeugd is deze er uiteraard wel,
maar daar is prima mee om te gaan
zoals we dat in de huidige maatschappij dagelijks doen”, aldus Bjorn.

Protocol Zomerkamp
Scouting Don Bosco Leunen houdt dit
jaar ook een zomerkamp in Meerlo
en Stevensbeek met de aanpassingen

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

De jongste groep van scoutinggroep de Meuleberg ging zaterdag 4 juli op kamp.

en aandachtspunten zoals beschreven
in het protocol Zomerkamp. “Normaal
gesproken houden de kinderen zelf
corvee, maar vanwege de coronamaatregelen neemt de leiding het over. Ook
moeten we de ruimtes extra ventileren
en zoveel mogelijk activiteiten buiten
houden. Daarom zetten we tenten op
zodat de kinderen bijvoorbeeld buiten
kunnen knutselen”, aldus bestuurslid
Tanja Swinkels.
Volgens Tanja wilde het bestuur een
informatieavond organiseren om de
ouders in te lichten over het zomerkamp. “Daar kwam geen reactie op.
De ouders vertrouwen erop dat het
goed verloopt.”

De jongste leden hielden zaterdag 4 juli
een kamp met één overnachting. De
ouderen groepen mogen in het weekend van zaterdag 10 juli op kamp in de
blokhut. Wel met de nodige maatregelingen, legt Jelle uit.

Vooral voor de jongste
kinderen is het een feest

vrij groot is, hebben we het gebied
gesplitst in drie vakken zodat de regels
nageleefd kunnen worden.”
Volgens Jelle zijn de ouders en kinderen blij dat er ondanks de coronacrisis een kamp wordt georganiseerd.
“Vooral voor de jongste kinderen is het
een feest, omdat het er eerst op leek
dat het voor hen niet door zou gaan.
We hebben gemerkt dat veel ouders
wilden meedenken, iedereen is content
met ons besluit om het kamp te houden op ons eigen terrein.”

“Aan kinderen van 12 jaar en ouder
wordt gevraagd om toch 1,5 meter
afstand te houden. Dat geldt ook voor
de leiding. Omdat we ons terrein

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Rob Beckers

Vertrouwen is goed, zeker weten
is beter!
Waarom heb ik een letselschadeadvocaat nodig? Die aardige schaderegelaar van de verzekering helpt toch heel erg goed? Ik kreeg zomaar
allerlei voorschotten uitgekeerd. Ook het regelingsvoorstel dat ik heb gekregen ziet er goed uit. Kan ik dus gewoon tekenen?

garcon.nl
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
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Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

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.

Jelle Classens, voorzitter scoutinggroep de Meuleberg uit Blitterswijck,
laat weten dat de leiding samen met
het bestuur een alternatief plan heeft
opgesteld om het zomerkamp door te
kunnen laten gaan. “Normaal gesproken gaan de groepen naar een kampterrein in de regio. De oudste groep
gaat soms naar het buitenland. Dit
jaar stond Oostenrijk op de planning,
maar vanwege corona kan dat jammer genoeg niet doorgaan. Het bestuur
heeft ervoor gekozen om op ons eigen
terrein in verkorte vorm een kamp te
houden zodat de kinderen het jaar toch
kunnen afsluiten.”

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

In eigen blokhut

Dit horen we best vaak bij een
eerste gesprek met een nieuwe
cliënt. Meestal blijkt het voorstel
toch niet zo goed als het lijkt.
Een recent praktijkvoorbeeld.
Een nieuwe cliënt had van de
schaderegelaar een regelings

voorstel gehad. Er was sprake van
orthopedisch letsel waarbij ook
een gewricht was aangedaan.
De verzekeraar had aan deze cliënt
aangeboden om nog een bepaald
bedrag te betalen. De cliënt behield
dan de mogelijkheid om nog op
de zaak terug te komen, waarbij
wel gemeld werd dat rekening
gehouden moest worden met de
verjaringstermijn.
Allereerst hebben we, toen we
deze zaak aannamen, het dossier
opgevraagd. Er bleek nauwelijks
medische informatie verzameld
te zijn. Dat is eerst rechtgezet.
Daarna is advies gevraagd aan
onze medisch adviseur die aangaf
dat onafhankelijk onderzoek
nodig was omdat er een groot
toekomstig risico bestond. Uit dat
onderzoek bleek dat er sprake was

van zeer ernstig letsel met grote
risico’s voor de toekomst. De zaak
is uiteindelijk geregeld voor een
schadevergoeding die bijna 12 keer
hoger was dan het bedrag dat de
verzekeraar in eerste instantie
bood. Bij de regeling is tevens een
voorbehoud afgesproken. De cliënt
kan op de zaak terugkomen als er
zich problemen voordoen.
Het aanbod van de verzekeraar
was dus duidelijk veel te laag.
Daarnaast leek het mooier dan het
was. Wie denkt er immers aan het
tijdig stuiten van de verjaring, als je
al weet wat dat inhoudt en hoe dat
werkt? De consequenties zijn echter
groot. Stuit je de verjaring niet
tijdig dan komt elk vorderingsrecht
te vervallen, ook als er zich in
de toekomst problemen zouden
hebben voorgedaan.

Ga niet zelf letselschades regelen.
Dat is gespecialiseerd werk!
Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478  55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur
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Onderzoek wordt weer uit de kast gehaald

College onderzoekt mogelijkheid tot
plaatsen van naamborden in dialect
De Venrayse gemeenteraad vraagt het college te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om
plaatsnaamborden in dialect te plaatsen in de gemeente Venray. Volgens D66, Samenwerking Venray, PvdA
en ProVenray versterken plaatsnaamborden in het dialect het cultureel erfgoed en lokale identiteit van
gemeente Venray.
D66, Samenwerking Venray, PvdA
en ProVenray dienden tijdens de
gemeenteraad woensdag 7 juli een
motie in. De aanleiding van deze
motie is dat elke carnavalsvereniging vorig jaar tijdens de prinseninstallatie van de gemeente Venray
een plaatsnaambord in het dialect
aangeboden kreeg en dit met veel
enthousiasme ontvangen werd. De
partijen stellen dat het dialect een
belangrijk onderdeel uitmaakt van
het immaterieel cultureel erfgoed en
de lokale identiteit van de gemeente
en dat een plaatsnaambord in het
dialect dit kan versterken.
Daarom vroegen de partijen het college te onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn voor

het maken van deze borden. Bij dit
onderzoek moeten de dorpsraden
en de vereniging Veldeke Venray
betrokken worden.

Het plaatsen van
naamborden in het
dialect levert niet meer
op dan bekendheid

“Veldeke Venray heeft hierover in
2018 al gesprekken gevoerd met
de wethouders. Daaruit bleek dat
het plan 2 ton zou kosten. We willen weten of dit ook op een andere

manier mogelijk is”, legde Daan
Janssen van D66 uit.
De SP en de VVD stemden tegen.
“Het plaatsen van naamborden in
het dialect levert niet meer op dan
bekendheid. Mensen die van elders
komen of nieuw zijn in de gemeente
kunnen de dialectnamen niet fonetisch uitspreken”, gaf Jan Hendriks
van de SP aan. Bas Künen van de
VVD noemde het een ‘nice-to-havemotie’. “Het is overbodig. Deze
motie is niet gepast in deze coronacrisis.”
Wethouder Anne Thielen gaf aan
dat er in 2018 al enig voorwerk is
gedaan. “Dit onderzoek kan ik nu
weer uit de kast halen.”
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VVD kritisch over jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening waren binnen een halfuur
besproken in de raadsvergadering van dinsdag 7 juli. Met uitzondering van de VVD hadden de andere zeven partijen weinig woorden nodig om in te stemmen met de overzichten van 2019. De partij
kon weinig aansluiting vinden tussen de begroting en de jaarrekening van gemeente Venray.
De VVD had zich erin vastgebeten en
alle verslagen grondig onderzocht.
“Want we willen weten wat er met
136 miljoen euro belastinggeld is
gedaan”, zei Bas Künen, die vroeg
om meer transparantie, omdat het
de liberalen niet lukten om een
goede aansluiting te maken tussen
de begroting en de jaarrekening.
De VVD merkte op dat het College
van B&W halverwege de rit een
flinke achterstand heeft opgelopen.
“Als het college in dit tempo doorgaat dan moeten de verkiezingen
twee jaar worden uitgesteld”, stelde
Bas Künen. “Er is minder gedaan
dan beloofd. Slechts een derde deel
is tot nu toe uitgevoerd en veel staat
nog gepland in dit rampjaar.”
Guus Reintjes (CDA) wees op de

hoge personeelskosten. De formatie is vorig jaar toegenomen
van 12,5 naar 332,6 fulltimebanen. “Daarnaast was er 17 procent
inhuur. Dat kostte 4 miljoen euro”,
aldus Reintjes. Het college reageerde dat uitbreiding is ingezet
voor de speerpunten uit het collegeprogramma: duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid.
“Het verhogen van de inhuur komt
door de hoge ambities”, zei wethouder Martijn van der Putten (D66).
Hij erkende dat het voor raadsleden
lastig is de controlerende taak goed
uit te oefenen als de financiële verslagen niet duidelijk zijn. “Het moet
beter zichtbaar zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Geen apart coronabudget

Woningbouw speerpunt van
gemeenteraad

De coronacrisis liep tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdag 7 juli als een rode draad door de behandeling van de kadernota. Over de financiële gevolgen hiervan heerst veel onzekerheid.

Sociale huurwoningen in dorpen en wijken, plannen voor senioren- en starterswoningen, verdere uitbreiding van wijk Brabander
en een actieve grondpolitiek. Dat zijn de wensen die de gemeenteraad dinsdag 7 uitte in een motie tijdens de bespreking van de
kadernota.

Coronacrisis rode draad door kadernota
Enkele partijen uitten hun zorgen over
de financiële houdbaarheid van het
sociaal domein. Daan Janssen (D66)
uitte zijn bezorgdheid. “Het sociaal
domein stond toch al onder druk.
De kwetsbare groepen zullen de pijn
het meest voelen.” Henk Bisschops
(PvdA) wees op de kerntaak van de
gemeente. “Juist in crisistijd moeten we onze inwoners blijven ondersteunen.” Joep Gielens (Pro Venray)
vreesde voor bezuinigingen in het
sociaal domein. “De rekening van de
crisis mogen we niet neerleggen bij de
mensen die het al het zwaarste hebben.”

Solidariteitsfonds
Toon Loonen (CDA) en Martin Leenders
(Samenwerking Venray) pleitten
ervoor de lokale belastingen niet te

verhogen. Jan Hendriks (SP) stelde
voor een solidariteitsfonds op te zetten voor mensen die het zwaarst
getroffen zijn. “Raadsleden en wethouders kunnen hiervoor een deel
van hun vergoeding inleveren”, vond
Hendriks.

Juist nu moeten we
laten zien dat we er zijn
voor onze burgers

“We mogen nooit en te nimmer de
lasten afwentelen op mensen die het
toch al lastig hebben.”
VVD diende samen met Samenwerking
Venray en de SP een amendement

in om een coronareserve te vormen.
De gemeente zou dit jaar 250.000 euro
moeten reserveren en in 2021 en 2022
ieder jaar 500.000 euro. “Het college
kan burgers die tussen wal en schip
vallen dan snel te hulp schieten”,
verwoordde Bas Künen (VVD). “Juist nu
moeten we laten zien dat we er zijn
voor onze burgers.” De andere partijen
zag niets in een apart coronabudget.
Ook wethouder Martijn van der Putten
ontraadde het: “Het weerstandsvermogen van gemeente Venray is groot
genoeg. We kunnen tegen een stootje.
We staan niet in de paniekstand en er
zijn ook geen signalen dat we ons zorgen moeten maken.”

Tekst: Henk Willemssen

Dorpskermissen eveneens

Kermis in Venray gaat door
De Venrayse kermis gaat door op het terrein van sportpark de Wieën. Ook de dorpskermissen kunnen georganiseerd worden binnen het protocol dat de Veiligheidsregio op woensdag 8 juli beschikbaar stelde. Dat antwoordde wethouder Jan Loonen op de vragen van het CDA tijdens de raadsvergadering op dinsdag 7 juli.
Het CDA wilde weten of het college
meer kon vertellen over de stand
van zaken van de kermis. “Gaat de
kermis door? Hoe denkt de gemeente
de anderhalvemeternorm te kunnen
garanderen? Een hoe denkt de
gemeente om te gaan met toezicht
en handhaving”, vroeg Guus Reintjes
zich af.
Volgens Jan Loonen is een kermis
organiseren in het centrum van Venray
niet mogelijk. “Daar kunnen we de
anderhalvemeternorm niet waar
bogen, daarom is er gekozen voor een
apart terrein dat beter beheersbaar is.
Maar dit plan dient nog afgestemd te

worden met de Veiligheidsregio. Er ligt
nog genoeg huiswerk.”

Het plan dient nog
afgestemd te worden
met veiligheidsregio

Het is namelijk nog niet duidelijk hoe
het terrein dan wordt ingericht en
welke exacte maatregelen er genomen
worden om het risico op besmetting zo
klein mogelijk te houden. “We denken

aan het afkaderen van het terrein, een
maximaal aantal personen toelaten,
extra inzet van beveiliging die toeziet
op het naleven van de regels, het
opmeten van de temperatuur van
elke bezoeker en het inrichten van het
kermisterrein met protocollen die door
de kermisbranche zijn ontwikkeld.
We kijken ook naar maatregelen
die andere gemeenten treffen voor
kermissen”, aldus wethouder Loonen.
Het plan wordt de komende weken
nader uitgewerkt.

De gemeenteraad maakte van
de woningbouw een speerpunt.
Volgens Daan Janssen (D66) is de
woningmarkt in Venray oververhit.
Ondanks het recordaantal van 174
nieuwe woningen in 2019. “Er is veel
gebouwd, maar het is niet genoeg.
Er is veel meer vraag dan aanbod”,
zei Janssen. Wethouder Martijn van
der Putten (D66) reageerde dat de
situatie binnen twee jaar tijd enorm
is veranderd. “Een huis is tegenwoordig heel snel verkocht. Na Maastricht
kent Venray de snelst stijgende huizenprijzen in Limburg. Er heerst een
gespannen woningmarkt. Het aanbod droogt snel op. Zonder lukraak
woningen toe te voegen, moeten
we toch meer voor kwantiteit gaan.
Door meer bouwplannen die ook tot
uitvoering komen.”
Van der Putten haalde aan dat
Venray wellicht weer een actieve

grondpolitiek gaat voeren door zelf
grond voor bouwlocaties aan te
kopen. Jaren geleden is hiermee
gestopt uit vrees dat de gemeente
met grote percelen onverkoopbare grond zou komen te zitten.
De raad wil het in deze tijd niet meer
alleen aan de markt overlaten. De
gemeente moet zelf weer grondexploitaties opstarten om woningbouw
vlot te trekken, luidt de wens.
CDA, D66, Venray Lokaal en
Samenwerking dienden samen een
motie in die steun kreeg van de vier
andere partijen. Het College van
B&W krijgt de opdracht om in overleg te gaan met Wonen Limburg. Als
de woningcorporatie niet genoeg
sociale huurwoningen kan of wil
realiseren dan moeten investeerders
worden gezocht.
Tekst: Henk Willemssen
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Unaniem benoemd

Evert Voorn nieuwe gemeente
secretaris gemeente Venray
Evert Voorn is de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur
van de gemeente Venray. Dat heeft het College van B&W besloten.
De selectiecommissie en de ondernemingsraad hebben unaniem
positief geadviseerd over de benoeming. Voorn volgt Karel Joosten
op en begint op 1 september.

Voorn wordt als gemeentesecretaris eindverantwoordelijk voor
de gemeentelijke organisatie. “Ik
heb heel veel zin om aan de slag
te gaan, samen met al die medewerkers die onze gemeente een
warm hart toedragen.” Het college
van B&W kijkt uit naar de samenwerking, vertelt burgemeester Luc
Winants: “We zijn erin geslaagd
een krachtige adviseur en directeur voor onze gemeente te vinden. Bovendien zijn we blij dat hij
bekend is met deze regio. Evert

woont in Venray en is lokaal en
regionaal op verschillende terreinen ook maatschappelijk actief. Hij
zal van grote toegevoegde waarde
zijn voor onze inwoners en onze
medewerkers.”
Evert Voorn (57) werkt momenteel
nog bij Capgemini Consulting. In
die hoedanigheid was hij als interim-manager en directieadviseur
onder meer werkzaam voor het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, het UWV,
Jeugdzorg en de Nationale Politie.

Omgevallen vat salpeterzuur
in Leunen
Bij een tuinbouwbedrijf aan De Hoef in Leunen is maandag 6 juli
een 1.000 liter vat met salpeterzuur van een heftruck gevallen.
Er zijn geen gewonden gevallen tijdens het incident.
Rond 10.45 uur werd de brandweer
gealarmeerd voor een hulpverlening met gevaarlijke stoffen aan
De Hoef in Leunen. Er bleek een vat
met salpeterzuur van een heftruck
te zijn gevallen en op z’n zijkant
terecht te zijn gekomen. Hierdoor
kon ongeveer 500 liter van de

vloeistof uit de vulopening van het
vat lekken. De brandweer heeft het
lek gedicht. Samen met de eigenaar wordt gekeken hoe de stof het
beste opgeruimd kan worden. Het
zuur zal flink verdund moeten worden met water. De eigenaar zal de
stof daarna afvoeren.

Voormalig D66-wethouder

Hans Teunissen burgemeester
van Gennep
Hans Teunissen (57) uit Venray wordt de nieuwe burgemeester van Gennep. Dat heeft de gemeenteraad van
Gennep op maandag 6 juli besloten. De voormalige D66-wethouder van Venray zal eind september of begin
oktober worden geïnstalleerd als opvolger van waarnemend burgemeester Willibrord van Beek.

Begin dit jaar werd de vacature in
Gennep opengesteld. Er solliciteerden
41 kandidaten naar de burgemeesterspost in de gemeente die ruim
17.000 inwoners telt. Maandagmiddag
kreeg Hans Teunissen het verlossende
telefoontje. “Ik wist dat ik bij de laatste kandidaten zat. Je hebt natuurlijk
goede hoop, maar het was tot het
einde heel spannend. Ik ben er heel
blij mee want er waren veel sollicitanten. Volgens gouverneur Bovens was
zo’n hoog aantal niet eerder voorgekomen in Limburg.”

Conflict
De functie was vrijgekomen nadat een
jaar geleden Peter de Koning opstapte
na een conflict binnen het college.
Dat voorval heeft voor de Venraynaar
geen rol gespeeld. “Nee, ik weet ook
niet wat er is gebeurd. Ik kijk liever
vooruit. Ik denk dat Gennep bij mij
past. De mensen hebben dezelfde
volksaard als in Venray. Ik wil ook
graag in Noord-Limburg blijven. Als

je wethouder en gedeputeerde bent
geweest dan is het burgemeesterschap een logische vervolgstap. Voor
mij voelt Gennep vertrouwd. Ik kom er
vaak omdat enkele ooms en tantes en
neven en nichten er wonen.”

Burgemeester is
logische vervolgstap

Verbinder
Vanwege de coronacrisis lag de procedure een tijdje stil. Begin juni ging de
vertrouwenscommissie weer aan de
slag. Gemeente Gennep zocht een verbinder die plezierig is in de omgang,
een mensgerichte en sociale instelling
heeft en strategisch kan opereren. Van
de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij zichtbaar is in de samenleving en regio en in goede verbinding
staat met de ambtelijke organisa-

tie. “Gennep heeft ambities op het
recreatieve en toeristische vlak, dicht
bij Nijmegen en tussen Brabant en
Duitsland in. Hier liggen veel kansen
voor de gemeente. Die wil ik samen
met de raad en het college uitdragen.”
Hans Teunissen was van 1994 tot 2002
raadslid in Venray. Van 2005 tot 2010
en van 2014 tot 2015 was hij wethouder. Daarna vertrok hij naar het provinciehuis in Maastricht om als eerste
D66-gedeputeerde in Limburg aan de
slag te gaan. Na de verkiezingen van
maart 2019 viel D66 buiten de formatie van een nieuwe provinciebestuur.
Teunissen bleef nog tot december
2019 Statenlid maar gaf toen zijn zetel
op. Hij is na Marlies de Loo (CDA) de
tweede Venrayse wethouder die burgemeester wordt van Gennep. Marlies
de Loo bekleedde deze functie van
1997 tot 2012 waarna Peter de Koning
haar opvolgde.

Tekst: Henk Willemssen
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Martijn van der Putten neemt afscheid als wethouder

‘Geen vaarwel politiek, maar een tot ziens’
Wethouder Martijn van der Putten (31) nam na de raadsvergadering van
dinsdag 7 juli afscheid van de gemeenteraad. Een dag later was er nog
een afscheidsbijeenkomst in het gemeentehuis. Na een paar weken
vakantie gaat de D66’er op 1 augustus in Roermond aan de slag als directeur Bedrijfsvoering bij Gilde Opleidingen, een koepel voor beroepsonderwijs met 9.000 leerlingen en zo’n 1.000 medewerkers.
“Nee, ik ga niet verhuizen naar
Roermond. Ik ben een echte
Venraynaar en blijf hier wonen. Venray
is toch mooier dan Roermond”, lacht
hij op een van zijn laatste werkdagen.
Afscheid nemen als wethouder betekent ook een afscheid van de Venrayse
politiek. Al elf jaar is hij hierin actief.
Ook in de tijd toen hij in Nijmegen
bestuurskunde studeerde en werkte
voor adviesbureau BMC. Hij stond in
2009 aan de wieg van fusiepartij PP2,
waarvoor hij drie jaar commissielid
was, en was nauw betrokken bij de
heroprichting van D66 in Venray.
“Dit is geen vaarwel maar een tot
ziens”, zegt Martijn van der Putten.
“Want ik heb nog politieke ambities.
Maar ik ben er al zo vroeg ingerold. Op
mijn 25e was ik wethouder. Wil ik dit
de rest van mijn leven blijven doen?”
Die vraag stelde hij zichzelf een poosje
geleden. Hij nam het besluit om te
stoppen na de verkiezingen van maart
2022. “Dan zou ik zeven jaar wethouder zijn. Als ik nog een termijn zou
doorgaan, dan werden het elf jaar. Dat
vind ik te lang. Ik ben nog jong en de
wereld ligt aan mijn voeten. Ik wil verder kijken en iets anders gaan doen.
De vacature bij Gilde Opleidingen
kwam voorbij en ik zag het als een
mooie kans. Het heeft mijn denkpro-

ces om te stoppen versneld. Alhoewel
ik eigenlijk geen goede reden had. Ik
zit als wethouder goed in mijn vel.”
Hoe anders was het vijf jaar geleden. Hij werd compleet verrast door
het telefoontje van zijn jeugdvriend
Daan Janssen, de fractieleider van
D66. Hans Teunissen dreigde naar
Maastricht te vertrekken en D66 zocht
met spoed een nieuwe wethouder.
Martijn van der Putten hapte toe. “Er
waren sceptische reacties. Ik werd
een jonkie en nog net geen snotneus
genoemd. Ik ben er misschien nog wel
het meest trots op dat ik de sceptici
heb overwonnen en me toch redelijk
heb bewezen. Ik wil ook een voorbeeld zijn: jonge mensen kunnen best
al vroeg verantwoordelijke functies
dragen. Het wethouderschap heeft me
ongelooflijk veel gebracht. Je wordt
in het diepe gegooid en je moet het
gewoon doen. Mijn ontwikkelingscurve is stijl omhoog gegaan. Al had ik
wel een aanloopperiode nodig.”

Beschuldiging
Echt in de politieke problemen is hij
nooit geweest. Het meeste vervelende
moment vond hij in 2016 de beschuldiging van leugens rond de sluiting
van basisschool De Toverbal. “Je moet
kritiek op inhoud kunnen verdragen.

College gaat Visie
Veehouderij actualiseren
De gemeenteraad van Venray roept het college op om de Visie
Veehouderij opnieuw ‘tegen het licht’ te houden en waar nodig te
actualiseren. Dat werd tijdens de gemeenteraad op dinsdag 7 juli
besloten.
Volgens D66, Venray Lokaal,
ProVenray en de SP is deze visie
niet op alle onderdelen volledig duidelijk in het beleid over de
intensieve veehouderij in Venray
en heeft de visie inmiddels ook
aan actualiteit ingeboet. De partijen dienden samen een motie in
die het college opriep om de visie
te actualiseren. “Sinds de voorbereiding van de Visie Veehouderij
hebben meerdere ontwikkelingen
plaatsgevonden die effect hebben
op dit beleidsterrein. Denk daarbij
aan de stoppersregeling, het verplaatsen van bedrijven van ongewenste naar gepaste locaties en de
toepassing van best beschikbare
technieken om geur en emissie
terug te dringen. Tijdens de casus
bij de Drabbelsweg in Veulen hebben we gemerkt dat er een grijs
gebied zit in de visie”, legde Theo
Zegers van D66 uit.
De partijen willen dat de actualisatie grotendeels als bureauonderzoek wordt uitgevoerd. “We kunnen
ook heroverwegen om de enquête
die destijds is uitgevoerd te herhalen om agrarische ondernemers,

bewoners van het buitengebied en
landbouw- en natuurorganisaties
hierin weer te betrekken. Het is
niet de bedoeling dat we de visie
gaan herschrijven”, legde Zegers
duidelijk uit.
De motie werd ook gesteund door
de PvdA. Samenwerking Venray,
CDA en de VVD stemden tegen.
Theo Mulders van Samenwerking
Venray zag meer in een visie voor
het buitengebied. “Je moet het breder bekijken.” Dat beaamde Toon
Loonen van het CDA “Een visie voor
het buitengebied lijkt ons beter. De
situatie bij de Drabbelsweg los je
niet met aanpassingen in de Visie
Veehouderij.” Volgens Bas Künen
van de VVD is de inkt net droog en
is het te vroeg om de visie nu al te
actualiseren. “We moeten stoppen
met het bashen van de boeren. We
willen rust in de tent, op het land
en in de stal.”
Het college kreeg de oproep om de
uitwerking van de visie uiterlijk aan
het einde van het eerste kwartaal
van 2021 aan de gemeenteraad
voor te leggen.

Van der Putten declareerde niets
Martijn van der Putten heeft in de vijf jaar dat hij wethouder van Venray was geen enkele declaratie
voor reis- en verblijfkosten ingediend. “Dat is een bewuste keuze”, zegt hij.
De vertrekkende D66-wethouder
haalt het voorbeeld aan van een
wethouder die in opspraak kwam
vanwege de declaratie van een
rol pepermunt bij het tankstation.

“Een foutje is snel gemaakt en
de trammelant erover wil ik me
besparen. Je hoeft niet altijd al je
rechten te incasseren. Ik verdien
als wethouder een behoorlijk goed

En ook als je iets doms hebt gedaan.
Maar als iemand zegt dat je liegt, dan
raakt het je als persoon. Het gebeurde
ook nog net voor het zomerreces zodat
ik me pas in september kon verantwoorden. Het interpellatiedebat liep
uiteindelijk met een sisser af. Liegen
doe ik niet. Alleen kan ik soms niet
alles vertellen.”

kaart gezet. Onze ambitie is niet mals.
Er moet nog heel veel gebeuren.”
Bij het zonnepark van Kronos Solar
in Smakt stuitte de gemeente op
geduchte weerstand van de werkgroep uit Smakt. “De werkgroep is
ontzettend goed ingelezen. De weerstand komt ook ergens vandaan. Er
leven oprechte zorgen en je moet
als overheid altijd willen luisteren. Je
moet openstaan voor tegenvoorstellen, maar dat is iets anders dan de
ander gelijk geven. Je komt in een
spanningsveld, want als bestuurder
ben ik er voor het algemeen belang.
Bovendien heb ik een opdracht van
de raad om de energietransitie uit te
voeren. Ik moet keuzes maken want
er moet ergens iets gebeuren. Het is
logisch dat mensen zich verzetten als
iets dichtbij hen komt. Maar je moet
als bestuurder altijd het brede perspectief blijven zien.”

Herinneringen
Toch overheersen de positieve herinneringen. “Ik vind het politieke spel
hartstikke mooi. Het is ook mijn hobby.
Ik blijf het volgen en ben beschikbaar
voor de partij. Ik neem wel gepaste
afstand om mijn opvolger niet voor
de voeten te lopen.” Toch noemt hij
zichzelf meer een bestuurder dan een
politicus. Al is het lastig om snel resultaat te boeken. Er is nog geen concreet
uitzicht op een windmolen of zonnepark in Venray. Ook bij uitbreiding van
veestallen is de weerstand vaak groot.
“Je moet als wethouder geduld hebben. Goede dingen hebben veel tijd
nodig. Dat gold ook voor Sint Anna
dat nu in ontwikkeling is. De energietransitie gaat met horten en stoten.
Duurzaamheid is in Venray wel op de

Ophef
Het plan voor arbeidsmigranten in de
oude melkfabriek in Leunen en de
komst van het asielzoekerscentrum in
Blitterswijck veroorzaakten ook veel
ophef. “We proberen de lusten en las-

salaris en daarom betaal ik mijn
gereden kilometers zelf. Dat is niets
ten nadele van collega’s die wel
kostenvergoedingen indienen. Ze
hebben er recht op.”

ten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat
vraagt ook om solidariteit tussen dorpen en wijken. Maar wie zijn wij als
overheid om het beter te weten? Soms
leven er buiten betere ideeën dan hier
in het gemeentehuis. Dat zie je terug
bij de nieuwe Omgevingswet. De
vraag is: hoe zien we samen de toekomst van Venray? De visie veehouderij is daarvan een voorbeeld. Daar
waren allerlei uiteenlopende partijen
bij betrokken. Dan bereik je samen
een compromis.”

Afscheid
Martijn van der Putten zegt met een
dubbel gevoel afscheid te nemen.
“Het moment is nooit goed want er
blijft altijd veel liggen. Er is in die vijf
jaar heel veel gebeurd. Hopelijk krijg
ik in mijn vakantie de tijd om eens
echt terug te blikken. Wat me goed
heeft gedaan zijn de vele reacties die
ik heb gekregen. Bijna iedereen vindt
het jammer voor Venray dat ik vertrek,
maar ze gunnen me ook deze nieuwe
kans.”

Tekst: Henk Willemssen
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Afsluiting groep 8 basisschool
De Hommel
Enkele ouders hebben een kampdag in het scoutinggebouw van Venray georganiseerd voor de kinderen van
groep 8 van basisschool De Hommel in Venray. Dit omdat vele eindactiviteiten zoals een kamp en musical dit
jaar door corona niet konden plaatsvinden.

Besluit na zomer

Venray wil investeren in
Energielandgoed Wells Meer
Gemeente Venray overweegt te investeren in Energielandgoed
Wells Meer in gemeente Bergen. Het College van B&W van Venray
neemt na de zomervakantie een besluit om enkele miljoenen euro’s
te steken in het grootste zonnepark van Nederland. Dat wordt in
2022 gebouwd ten oosten van het dorp Well, tussen Nationaal Park
De Maasduinen en de Duitse grens.
Gemeente Bergen is tot nu toe de
enige investeerder in het energiepark van ruim 400 hectare dat
207 miljoen euro gaat kosten.
Bergen heeft bij de regiogemeenten Venray, Gennep en Mook en
Middelaar aangeklopt om samen
10 miljoen euro in te brengen.
Wethouder Martijn van der Putten
ziet de meerwaarde van deelname
van Venray in.

Lucratief

De kinderen speelden verschillende
spellen en mochten overnachten in
het scoutinggebouw. ‘s Morgens na
het ontbijt kwam Jorianne van Janssen
Dansen & Sporten Venray voor de och-

tendgymnastiek. Het kamp werd op
school afgesloten met een film en een
barbecue. “Iedereen was superenthousiast en blij dat beide groepen 8 door
een groepje ouders en lokale onder-

nemers van Venray toch hun basisschooltijd hebben kunnen afsluiten
met een kampdag”, aldus Cindy van
Westerveld, een van de organisatoren.

“Het energiepark is te groot voor
alleen gemeente Bergen”, aldus de
wethouder. Venray wil niet alleen
risicovol investeren. We hebben als
doel straks energieneutraal te zijn,
maar we kunnen in Venray nooit
al ons energieverbruik zelf opwekken. Daarom is deelname een heel
goede stap in onze duurzaamheidsambities. Bovendien leren we van
de ervaringen en ik verwacht dat
het financieel lucratief kan zijn.”

Martijn van der Putten heeft sinds
september 2019 zitting in de stuurgroep van Energielandgoed Wells
Meer. “Wethouder Antoon Splinter
van Bergen heeft mij vanwege
de Venrayse belangen die spelen hiervoor gevraagd.” Het energielandgoed, dat bestaat uit
265 hectare zonnevelden en zes
windmolens, wordt waarschijnlijk
aangesloten op het elektriciteitsstation in Venray. Een mogelijkheid
is dat er een hoogspanningsstation op het energielandgoed komt.
“Er moet een ondergrondse kabel
getrokken worden naar Venray.
Dat is onder de Maas door nog
een hele uitdaging”, zegt Van der
Putten, die meldt dat het college
een besluit zal nemen over de
investering zodra de businesscase
bekend is.

Tekst: Henk Willemssen

Interim tot 1 september

Wij zoeken medewerkers
Omroep Venray wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers. Wij
brengen het lokale nieuws via tekst,foto,video en audio naar de inwoners van
Venray. Wil jij ons team versterken ? Dan ben je van harte welkom!
Redactiemedewerkers
Voor verwerking van agendaberichten en persberichten van onder meer
overheidsinstellingen, bedrijven, non-profit organisaties en verenigingen. U
dient zelfstandig te kunnen werken en in staat zijn goed lopende teksten te
schrijven die in diverse programma’s worden voorgelezen.
Sportverslaggevers
Voor het verslaan van sportwedstrijden in de regio. Kandidaten hebben
interesse in sport en vinden het een uitdaging verslag te doen van wedstrijden
in de uitzending.
Programmatechnici
Voor het verzorgen van de techniek tijdens een (radio en/of tv)programma.
Ervaring is niet noodzakelijk, maar interesse in het radio en/of tv vak en
bereidheid om een interne opleiding te volgen moeten wel aanwezig zijn.
Cameraman/vrouw
Wij zijn met spoed op zoek naar mensen die nieuwsitems willen filmen. Heb
je weinig ervaring met filmen, maar wil je wel graag ervaring opdoen? Dan
kan! Je hoeft geen ervaren cameraman/vrouw te zijn. Ook hoef je niet in
het bezit van een camera te zijn. Je kunt, na een opleiding bij ons, gebruik
maken van onze camera’s. Ook leren wij jou hoe je films moet monteren.
De reportages kunnen natuurlijk ook met je eigen (HD) camera worden
gefilmd. Heb je belangstelling of heb je vragen ? Neem dan contact
met ons op via: info@omroepvenray.nl

Leden houden verkiezing
HPV-bestuur tegen
Er komt voorlopig geen nieuw bestuur voor het Historisch
Platform Venray (HPV). Dat hebben de leden in de extra vergadering op maandag 6 juli besloten. Een meerderheid van 23 van de 36
leden stemde tegen de bestuursverkiezing. Het gevolg is dat het
interim-bestuur in functie blijft tot 1 september 2020.
Nadat het vorige bestuur in april
2020 opstapte vanwege onenigheid over de historische website
RooyNet, wilden enkele HPV-leden
zo snel mogelijk een nieuw bestuur
formeren. Er werden zeven kandidaten gevonden die op 6 juli verkiesbaar waren. Tot een stemming
kwam het maandagavond niet.
Binnen het HPV ontstond een tegenbeweging die wilde wachten totdat
de gemeente het toekomstplan presenteert voor de erfgoedinstellingen
die zijn gehuisvest in De Borggraaf.
Ook wethouder Anne Thielen vroeg
de HPV-leden om uitstel. Zij had vier
leden van het vorige bestuur bereid
gevonden op interim-basis aan
te blijven tot 1 september om de
lopende zaken af te handelen.

HPV verdient
volwaardig bestuur

Teleurstelling

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

Jan Strijbos van heemkundig
genootschap Castenray is een van
de initiatiefnemers die zo snel
mogelijk een nieuw bestuur wilde

benoemen. “We vinden dat het HPV
een volwaardig bestuur verdient. Er
waren zeven enthousiaste mensen
die aan de slag wilden gaan, maar
de leden hebben anders beslist.
Het is voor ons een teleurstelling
maar we leggen ons erbij neer.
We zijn een democratische vereniging waarin de leden het voor het
zeggen hebben.” HPV bestaat uit
48 cultuurhistorische stichtingen,
verenigingen en werkgroepen uit
gemeente Venray. Anne Thielen
was maandagavond aanwezig en
ze sprak de ledenvergadering toe.
Ze ontraadde de bestuursverkiezing
en meldde dat er twee kwartiermakers zijn aangesteld om een nieuwe
organisatiestructuur te onderzoeken. Komend najaar komt er duidelijkheid. Jan Strijbos was een van
de zeven beoogde bestuursleden.
Hij zegt zich niet meer opnieuw
beschikbaar te stellen. Hij meldt
dat vijf van de zeven kandidaten
eveneens geen bestuursfunctie
meer ambiëren. “HPV is een prachtige organisatie, maar het is jammer
dat er zo’n verdeeldheid is. Ik hoop
dat straks alles nog op zijn pootjes
terechtkomt.”
Tekst: Henk Willemssen
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Venrayse
lintjesregen
Bij gelegenheid van de jaarlijkse
lintjesregen op vrijdag 24 april
verraste burgemeester Luc
Winants zes inwoners van
Venray met een Koninklijke
onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving.
Vanwege de coronacrisis was
persoonlijk bezoek dit jaar niet
mogelijk en bracht de burgemeester alle gedecoreerden
telefonisch op de hoogte.
Op vrijdagavond 3 juli ontvingen Wim Broers,
Miny Crooijmans-Hofman,
Jac Janssen, Theo Janssen,
Gerda van Stelten-Houterma
en Jan Vermazeren alsnog hun
lintje tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray.
/ Beeld: Paul Poels

Bedrijf voldoet niet aan vergunning

Dwangsom voor kippenstal in Ysselsteyn
Claessens-Jenniskens Pluimveebedrijven B.V. uit Ysselsteyn voldoet volgens de provincie Limburg niet aan een vergunning voor de Wet natuurbescherming. Het College van
Gedeputeerde Staten van Limburg verzoekt het bedrijf, dat momenteel 125.000 kippen houdt, om dit aantal terug te brengen naar 40.000. Indien het bedrijf niet voor 15 november aan
de last voldoet, volgt er een dwangsom van maximaal 250.000 euro.
Stichting Werkgroep behoud
De Peel heeft in het kader van de
Wet natuurbescherming (Wnb)
een handhavingsverzoek ingediend tegen Claessens-Jenniskens
Pluimveebedrijven B.V. uit Ysselsteyn
wegens het houden van pluimvee
zonder vergunning. Het bedrijf heeft
begin 2017 een Wnb-vergunning
aangevraagd die betrekking had op
uitbreiding van het aantal dieren en
de aanpassing van het stalsysteem.
In september 2017 is er een ontwerpbesluit voor de verlening van een
vergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit kon niet definitief gemaakt
worden vanwege het op dat moment
geldende PAS (Programma Aanpak
Stikstof). Op 29 mei 2019 heeft de
Raad van State vervolgens geoordeeld
dat het PAS niet gebruikt mag worden
als basis voor toestemming van activiteiten. Naar aanleiding daarvan is de
vergunningaanvraag ‘on hold’ gezet.

Op dit moment is er dus geen sprake
van een vergunning op grond van de
Wnb voor het betreffende bedrijf.
Op basis van een controle bij het
bedrijf en toegestuurde documenten
is geconstateerd dat de aangevraagde
situatie van begin 2017 zonder vergunning is gerealiseerd: op 1 maart
2020 waren er 125.077 kippen in de
stallen aanwezig. Deze aanvraag is
vanwege de nabijgelegen overbelaste
stikstofgevoelige Natura2000 gebieden niet volledig te vergunnen. Er kan
wel een ammoniakemissie van 1.226
kilogram vergund worden op basis
van een milieuvergunning uit 2003.
Dit betekent dat de pluimveehouderij nog ongeveer 40.000 kippen mag
houden.
Het College van Gedeputeerde Staten
van Limburg heeft op 30 juni een
dwangsombesluit genomen waarin
het college Claessens-Jenniskens
Pluimveebedrijven B.V. vraagt de

overtreding vóór 15 november 2020 te
beëindigen en beëindigd te houden,
voor zover er sprake is van een hogere
ammoniakemissie dan de maximaal
toegestane emissie van 1.226 kilogram uit de milieuvergunning van
2003. Indien binnen de gestelde termijn niet aan die eis wordt voldaan,
krijgt het bedrijf een dwangsom van
25.000 euro per week met een maximum van 250.000 euro.

Uitspraak volgt over
vijf weken

Overtredingen
Eigenaar John Claessens wil niet
inhoudelijk ingaan op de kwestie. “We zijn nog niet op de hoogte
gesteld van de dwangsom. We zijn

volop met de provincie in gesprek
om tot een oplossing te komen. Maar
door de stikstofregels kost het veel
tijd.”
Gemeente Venray legde in 2019 al
een dwangsom van 50.000 euro op
als niet voor 31 mei de ruim 74.000
legkippen waren weggehaald uit de
stal. Een toezichthouder voerde op 21
september 2018 een eerste controle
uit op het bedrijf. Er werden meerdere overtredingen geconstateerd
die voor 15 februari 2019 moesten
zijn beëindigd. Op 26 februari werd
opnieuw een controle gehouden
en omdat de gebreken niet waren
verholpen, besloot het College van
B&W op te treden en een last onder
dwangsom van 50.000 euro op te leggen. Die dwangsom heeft Claessens
niet betaald, omdat hij de stal ontruimde. John Claessens gaf destijds
aan vanaf september weer 80.000
kippen in de stal te kunnen houden

door de investering in een warmtewisselaar en een luchtuitlaat die aan
de vergunning voldoen.
Werkgroep Samen Opgelucht zet
zich al jaren in om de overlast van
de intensieve veehouderijen aan de
kernrand Ysselsteyn te verminderen.
“Er zijn afgelopen jaren al meerdere
gesprekken gevoerd met de
desbetreffende ondernemer als
ook gemeente en provincie om de
overlast te beperken. Desondanks
wilde Claessens overgaan tot
uitbreiding.” De werkgroep diende
daarop een beroepschrift in bij de
Rechtbank Limburg. “We betreuren
het ten zeerste dat we voor een goed
leefklimaat deze stappen moeten
ondernemen. We hebben onlangs te
horen gekregen dat over vijf weken
hierover een uitspraak volgt”, aldus
de werkgroep.

“Europese samenwerking is van groot belang,
dat weten wij in Limburg als geen ander”
Een jaar geleden werd ik verkozen tot Europarlementariër, dat heb
ik te danken aan de grote steun die ik kreeg uit mijn regio. Het is
dan ook een grote eer dat ik u het afgelopen jaar heb mogen
vertegenwoordigen in Brussel.
De Europese Unie voelt voor veel mensen als een ver-van-mijn-bed-show.
Ik zie het dan ook als mijn opgave om de verbindende schakel te zijn
tussen de EU en onze regio. Zo zijn er veel kansen voor lokale
ondernemers.

“Ik zie het als mijn opgave
om de verbindende schakel
te zijn tussen de EU en
onze regio.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Europa

Een mooi voorbeeld is dat Ondernemend Venlo in samenwerking met
wethouder Erwin Boom, Rabobank Venlo en het LWV, 1.8 miljoen
euro aan EU-subsidies ophaalde voor het verduurzamen van
bedrijventerreinen. Ondernemend Venlo vertegenwoordigt 1256
bedrijven met circa 40.000 werknemers. Dit betekent de Green Deal
dus voor onze provincie, een geweldige kans!
Inmiddels heb ik al veel vragen van mensen kunnen beantwoorden.
Heeft u vragen over de Europese Unie of wilt u mij iets meegeven?
Neem dan contact met mij op via het emailadres:
vera.tax@europarl.europa.eu. Of kijk op onze website voor meer
informatie - europa.pvda.nl.
Ik wens u een fijne zomer in goede gezondheid!
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15-vragen aan

Dewi Boswinkel Venray
Welke tips heb je voor
brugklassers?
Mijn grootste tip voor bruggers kun
je nu misschien al wel raden. Wees
jezelf. Verander je niet voor anderen
en ben al helemaal niet bezig met
populair zijn. Daar heb je ten eerste
jezelf mee, want je kan niet jezelf
zijn. Ten tweede, de rest heeft het
echt wel door dat je niet jezelf bent
en daar gaan ze zich juist aan ergeren. Ten slotte moet je niet populair
willen zijn. Je moet gewoon dingen
doen die je leuk vindt. Populariteit is
niet belangrijk.

Waar heb je spijt van?
Dat ik misschien soms iets te veel
heb genoten. Feestjes en afspreken
met vrienden is heel verleidelijk,
maar school is ook belangrijk. Anders
kan je de rest van je leven iets minder feestjes vieren. Ik heb niet de
slimste keuzes gemaakt qua leren en
plannen. Als ik dat wel had gedaan,
had ik nu iets minder stress over
mijn toekomst.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste advies dat ik heb gekregen, is dat je altijd de dag moet
plukken. Dit klinkt misschien een
beetje basic, maar als je erover
nadenkt is het wel heel belangrijk.
Elke dag kan je laatste zijn. Dit geldt
ook voor bijvoorbeeld vriendschappen. Ga nooit met ruzie weg, want je
weet nooit wanneer de laatste keer
is dat je elkaar ziet.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Dewi Boswinkel
15 jaar
Venray
Raayland College
Venray

Hoe ben jij aan een baantje
gekomen?
Ik werk momenteel bij de Jan
Linders en in de frietkraam Halfweg.
Ik ben bij de frietkraam Halfweg
gekomen omdat mijn broer daar
werkt, het leek me leuk om te doen
en het is gezellig onderling. Ook
werk ik bij de Jan Linders, er werken
veel mensen die ik ken dus ben ik
via via bij de Jan Linders gekomen.
Het is erg leuk want er werken veel
mensen die ik ken.

Wat vind jij van jouw school?
Ik zit op het Raayland College
in Venray. Ik vind het een prima
school. Het is best gezellig en ik ga
meestal met een lach naar school.
Het voelt erg vertrouwd en de
leraren zijn prima. Sommigen zijn
wel erg vervelend, maar ik zal geen
namen noemen. Ik vind het over
het algemeen een leuke school met
leuke mensen en goede lessen.

Waar kan jij niet tegen?
Ik vind het jammer als mensen
niet zichzelf zijn en meelopen
met anderen en liegen. Je moet
juist lekker gek zijn en je eigen
ding doen. Er is sowieso iemand
die dezelfde interesses heeft
en dan heb je tenminste echte

vrienden. Dat is ook zo leuk aan
mijn vrienden. Het boeit ze niet wat
anderen denken.

stoer is. Ik vind het stoerder als
iemand lief tegen mensen doet en
er iets van zegt.

Welke vakantie vond jij het
leukste?

Wat zijn je hobby’s?

Ik ben afgelopen jaar met mijn gezin
naar Vietnam geweest. Ik vond het
een erg mooi land. We hebben een
rondreis gemaakt en ik heb daardoor
veel plaatsen kunnen zien. Ik vond
het een leuke vakantie omdat de
mensen daar een hele andere
cultuur hebben en dat leuk is om een
keer te zien. De natuur was mooi, de
mensen waren mooi. Het was een
hele leuke vakantie.

Wat doet populariteit met jou?
Niet veel, vroeger was ik erg
onzeker en bang over wat anderen
van me dachten. Dat is echt heel
erg veranderd de afgelopen jaren.
Wat anderen van me denken maakt
me bijna niks uit, want ik doe wat
ik wil en als mensen dat niet leuk
vinden gaan ze maar lekker niet
met me om.

Ik vind heel veel leuk om te doen.
Ik zit op voetbal, dat doe ik nu al
drie jaar. Ik zit in een meidenteam
bij de vereniging SVV (meiden onder
19) het is hartstikke leuk. Ook vind
ik het leuk om dingen te doen met
vrienden. Maakt eigenlijk niet uit
wat, ik hou juist van de spontane
acties. Uitgaan is ook hartstikke
leuk, alleen dat gaat nu moeilijk.

Wat vind je van feestjes?
Ik vind feestjes superleuk. Ik ga er
ook bijna altijd naar toe als ik mag
en kan. Het leuke aan feestjes is dat
iedereen dan een beetje loslaat van
stereotypes en gewoon feest. Je kan
lekker dansen en meeschreeuwen
met de muziek zonder dat iemand
je raar aankijkt. Ook kun je alle
stress even vergeten, want op dat
moment doet het er niet toe.

Wat vind jij van pestkoppen?

Wat vind je moeilijk aan jou
leeftijd?

Ik vind het heel triest dat ze
mensen omlaag halen om zichzelf
beter te laten voelen. Ze pakken
altijd de mensen die heel onzeker
zijn en ik vind dat echt zielig.
Ik heb er soms ook iets van gezegd
als ik opmerkingen te ver vind
gaan. Ze denken dat ze grappig of
stoer zijn maar ze komen er later
vanzelf wel achter wat nou echt

Veel feestjes zijn 16+ en daar kom
ik dus moeilijk binnen. Feestjes
voor mensen onder de 16 zijn er
niet veel, daar wordt weinig aan
gedacht. Of je gaat naar een feest
waar bijna alleen jongens en meisjes van 13 komen en dat is ook niet
leuk. Dus ik vind dat er meer feestjes voor 15 jarigen georganiseerd
moeten worden.

Als je een ding mocht veranderen, wat zou dat zijn?
Dat iedereen elkaar oordeelt.
Waarom zou bijvoorbeeld een dubbele kin niet mooi zijn? Laat elkaar
lekker zijn of haar gang gaan, want
daar wordt iedereen blijer van. Als
ik blij ben met hoe ik eruit zie, laat
me dan lekker. Dat is toch juist een
mooi ding? De andere meningen
zijn gelukkig niet meer zo belangrijk
voor me.

Als je een superkracht had, welke
zou dat zijn?
Ik denk vliegen, want dan zou ik
overal naartoe kunnen. Onzichtbaar
zijn lijkt me ook wel tof. Dan zou
je alles kunnen doen zonder dat
iemand zich ermee bemoeit. Ook
kun je horen wat iedereen zegt
tegen elkaar. Dat zou ik best interessant vinden. Dan krijg je meteen alle
nieuwe weetjes te weten.

Wie is jouw beste vriendin en
waarom?
Mijn beste vriendin is Karlijn. Het
leuke aan Karlijn is, dat andere
meningen haar superweinig interesseren, net zoals bij mij. Ze accepteert wie ik ben en in plaats van
me raar aan te kijken doet ze lekker
mee. Daarom is het ook fijn om bij
haar te zijn en makkelijker om haar
te vertrouwen. Ik weet dat zij zich
nooit tegen mij zou keren om een of
andere domme reden.

Hoi

Column
Onverwachts
vreselijk nieuws
Eigenlijk was het mijn plan om
deze week te schrijven over
school, mijn diploma, mijn
vervolgopleiding en het zoeken
naar een kamer. Tot ik er achter
kan dat er iets vreselijks gebeurt
in landen zoals Nederland. Ja je
leest dit goed, dit gebeurt in
Nederland. Nu vraag je jezelf
waarschijnlijk af waar dit over
gaat, dus bij dezen. Ik heb het
over conversion therapy. Wat is
dat nou eigenlijk en waarom is
dit zo erg?
Over de hele wereld zijn er 29
landen waar je als homoseksueel
mag trouwen. 29 van de 195 landen
die er in de wereld zijn. Terwijl er
in Europa maar drie landen zijn,
waar conversion therapy verboden
is. Nederland is niet een van die
drie landen. In de wereld zijn
het er niet heel erg veel meer. In
Nederland wordt het niet meer
vergoed, maar is het wel nog steeds
legaal en dat moet veranderen.
Conversion therapy is een soort
therapie waarin homo’s worden
gezien als mensen met een ziekte.
Een ziekte die genezen kan worden
door middel van psychologische,
fysieke of spirituele interventies.
Terwijl dit helemaal niet mogelijk
is. Je wordt geboren als mens met
een bepaalde seksualiteit die je niet
kan veranderen. Mensen die naar
dit soort kampen worden gestuurd,
gaan vaak dingen faken. Alles om te
voorkomen dat ze nog ergere dingen
meemaken. Deze mensen worden
‘behandeld’ zodra ze gedachtes
hebben over homoseksualiteit. Dit
kan zoenen zijn, maar ook seks
hebben en zelfs masturberen.
Mensen die naar deze plekken
gestuurd worden, krijgen te maken
met heftige mishandelingen. Zo
kunnen ze geëlektrocuteerd worden
op de handen of genitaliën. Ze
kunnen stenen in een rugzak krijgen
en dan uren voor een muur moeten
staan. Het kan zijn dat ze heel weinig
te eten en te drinken krijgen. Er kan
chemische castratie plaatsvinden via
hormonale behandelingen. Ook kan
je medicijnen krijgen die je misselijk
maken en dan ben ik nog niet eens
op de helft. Ik moest er flink om
huilen toen ik dit las en ik snap
ook niet dat dit legaal is in landen
zoals Nederland. Waarom?! Maak
dit illegaal en geef mensen een
normaal leven.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Geplukt

Rien Theunissen Leunen
Rien is een bekend gezicht in Leunen. Hij voerde namelijk allerlei bestuursfuncties uit binnen de Leunse verenigingen en ontving om die
reden maar liefst vier onderscheidingen. Nog altijd is hij vrijwilliger van de Groenclub en voert hij het onderhoud uit op het kerkhof. Deze
week wordt de 76-jarige Rien Theunissen geplukt.

Rien groeide op in een gezin met
negen kinderen: zijn ouders hadden zeven zonen en twee dochters.
“Ik ben geboren in Groeningen,
een dopje bij Boxmeer, maar verhuisde vanwege de liefde naar
Leunen. Ik leerde mijn vrouw, die
in Leunen werd geboren, kennen
tijdens de kermis in Oirlo. We gingen daar altijd dansen.” Inmiddels
is het stel al 49 jaar getrouwd en
hebben ze samen twee kinderen

en zes kleinkinderen.
Toen Rien en Maria na vijf jaar verkering ging het stel samenwonen op
de Horsterweg in Leunen. “We hadden een tuinbouwbedrijf met witlofteelt. Later hebben we ook andere
planten bebouwd en verkochten we
allerlei groentes en fruit aan huis.”
Maar gezondheidsproblemen zorgden
ervoor dat Rien vervroegd met pensioen ging. “Bij de keuring van mijn
vrachtwagenrijbewijs hoorde de arts

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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inwoners van Leunen vinden dat het
kerkhof er fijn bij ligt.”
Op donderdag voert Rien de werkzaamheden uit voor de Groenclub in
Leunen. “Mijn taak is om het groenafval te vervoeren en weg te brengen. Ik
ben daarnaast de persoon die contact
heeft met de gemeente. Ook verdeel ik
het werk over de 37 personen die het
werk uitvoeren. Het is veel regelwerk.”
Volgens Rien gaat het de vrijwilligers niet alleen om het fysieke werk,
maar ook om het sociale gebeuren.
“Vanwege de coronacrisis hebben we
een aantal weken geen koffiemoment
gehad na het werken. Nu we de draad
weer hebben opgepakt, merk je dat
het fijn is om weer contacten te hebben. Er wordt wat gekwebbeld.”
Voordat Rien bij de Groenclub ging en

actie
Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

1

8

5

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

ruis op mijn hart. Na een onderzoek
bleek ik een lekkende hartklep te hebben. Op mijn 63e heb ik dan ook een
openhartoperatie gehad en heb ik uiteindelijk de beslissing gemaakt om te
stoppen met het bedrijf. Het was een
zware operatie was, maar ik ben snel
opgeknapt.”
Ondanks dat Rien eerder dan gedacht
met pensioen ging, hoeft hij zich
nooit vervelen. Hij is voorzitter van de
Groenclub van de KBO en coördinator
van het onderhoud van het kerkhof in
Leunen. “We onderhouden op vrijdag
het kerkhof en verzorgen en leggen
de vaste omrandingen van de graven.
Bij de organisatie hiervan komt veel
kijken, maar als het goed loopt en
leuk is, vind ik dat niet erg. We krijgen goede reacties op ons werk; de

12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

het onderhoud van het kerkhof verrichtte, vervulde hij een hoop andere
vrijwilligerstaken in het dorp. Zo zat hij
acht jaar in het harmoniebestuur, acht
jaar in het bestuur van de scouting
en elf jaar in het bestuur van de KBO.
Rien zat ook tien jaar in de dorpsraad,
waarvan hij acht jaar penningmeester
is geweest. “We hebben veel bereikt
in die tijd. Zo zat ik onder andere in
de commissie die via Kern met Pit
de welkomsborden in Leunen mogelijk hebben gemaakt.” In 1975 betrad
Rien de Leunse carnavalsvereniging,
waar hij meer dan tien jaar bestuurslid
was. “Alle functies heb ik met plezier
gedaan. Maar van alle bestuursfuncties vond ik die bij de carnavalsvereniging het leukste. Met carnaval draait
het om feesten en het bestuur probeerde dat zo goed mogelijk te organiseren.”
In 1983 werd Rien zelf prins. “Dat was
een mooie tijd. Ik had het totaal niet
verwacht dat ze me kwamen vragen. Die kans krijg je maar één keer
en daarom zei ik na overleg met mijn
vrouw meteen ‘ja’. Het was geweldig.” Ondanks dat Rien niet meer lid is
van de vereniging, jureert hij wel nog
de optochten. “Na afloop blijf ik wel
eens plakken in de kroeg”, vertelt Rien
lachend.
Voor zijn verdiensten voor de carnavalsvereniging kreeg Rien in 2017 de
carnavalsonderscheiding de Gouden
Knol. Maar dat is niet de enige onderscheiding die Rien in de hal van zijn
huis heeft hangen. Toen hij 25 jaar
lid was van de tuinbouwvereniging in
Leunen, kreeg Rien een oorkonde en
een zilveren speld. In 2014 kwam daar
tijdens de kermis in het dorp nog een
bronzen waarderingspenning van de
gemeente bij. “Dat was heel bijzonder.
Het kwam als een verrassing.” Onlangs
ontving hij ook een kaart en een zilveren speld van de Hartstichting. “Omdat
ik dit jaar tien jaar collectant ben,
kreeg ik een persoonlijke boodschap
van de directeur. Dat vond ik erg leuk.”
Rien hoopt de komende jaren niet
stil te zitten en nog altijd wat voor
zijn mededorpsbewoners te kunnen
betekenen. “Bij elkaar heb ik meer dan
tachtig jaar in besturen gezeten. Ik zeg
misschien iets te vaak ‘ja’, maar ik doe
het graag omdat ik het leuk vind. Ik
hoop het vrijwilligerswerk nog te doen
totdat mijn gezondheid me in de steek
laat. Maar op dit moment voel ik me
goed.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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CDA Venray

Hongerwinter
“Nooit meer een hongerwinter” was het nooit uitgesproken motto van
Sicco Mansholt, de eerste minister van landbouw na de Tweede
Wereldoorlog. Daar moest een moderne agrarische sector voor zorgen. De agrariërs werden de ruggengraat van de nieuwe samenleving.
Deze positie wordt tegenwoordig flink ondermijnt, onterecht kijkende
naar de twee laatste crisissen.
Toen de banken het moeilijk hadden en in de coronacrisis, was het de
agrarische sector die flink door pakte
en zorgde dat er in Nederland geen
gebrek was aan voedsel. Maar hun
positie wordt meer en meer bedreigd

VVD Venray

door de constante afname van bruikbare landbouwgrond; ook de regelgeving doet een behoorlijke duit in
het zakje. In 2019 beschreef het klimaatrapport van de VN: een wereldwijd voedseltekort dreigt vanaf 2050.

De komende jaren zal er door de klimaatverandering dus flink rekening
gehouden moeten worden met het
landgebruik voor voedselzekerheid
en voedselveiligheid. Anders terug
naar de tekentafel en de wijze woorden van Sicco Mansholt er weer eens
bij pakken en ervoor zorgen dat de
agrarische sector weer gezond wordt
en dit in de toekomst blijft.

in één adem gecombineerd met
ergernis over te hard scheurende
scootmobilisten en autoverkeer.
In het beleidsplan krijgt dit onderwerp een prioriteit: gemiddeld. Dat
betekent volgens het plan dat “als
we deze activiteiten niet meer zouden uitvoeren ze een beperkte kans
geven op negatieve gevolgen voor
de leefomgeving”. VVD Venray is er
echter van overtuigd dat de overlast
verergert als je dit laat lopen. Met
alle gevolgen voor de kwaliteit en

aantrekkelijkheid van het winkelcentrum zelf.
We willen in Venray een aangenaam
kernwinkelgebied houden. Dan is het
niet teveel gevraagd om op dagelijkse basis de boa’s een rondje door
het winkelcentrum te laten doen.
Volgens VVD Venray is een kostenefficiënte manier om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden.

schuldeisers. Vanuit de meest wezenlijke vraag: hoe maakt de schuldenindustrie, inclusief de gemeentelijke
overheid, onderscheid tussen mensen die niet willen of niet kunnen
betalen? En, hoe voorkom je dat een
betalingsachterstand van een paar
tientjes oploopt tot een schuld van
duizenden euro’s?
Wat helpt is erkennen dat een grote
groep mensen simpelweg te weinig geld heeft en dat invorderen het
geldgebrek alleen maar verergert. De

realiteit is anders. Dagelijks worden
schuldenaren tot onder bijstandsniveau uitgekleed, en het aantal mensen dat schuldhulp krijgt, vertoont
al jaren een dalende lijn. Schulden
worden op grote schaal doorverkocht
aan de hoogste bieder, met het oog
op rendement. Daardoor zakt men
weg in een schuldenmoeras. De
‘schuld’ is dus niet helemaal alleen
jouw ‘schuld’.

fijnstof dat we inademen ontstaat
als secundair fijnstof. Voornamelijk
afkomstig uit ammoniak. Het rapport,
dat is terug te vinden op de website van de gemeente Venray, laat
ook zien dat de gemeten concentraties endotoxinen (bacterieresten uit
de veehouderij) veel hoger zijn dan
dat de rekenmodellen voorspellen.
Daarnaast worden de advieswaardes
ook nog eens stevig overschreden.
Al met al zijn we niet veel opgeschoten met opstellen van een ambitieus

coalitieakkoord, en durven we nog
steeds geen stappen te zetten die in
het voordeel zijn van alle inwoners
van Venray. Met het niet ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord
zegt ons college eigenlijk: “Wij
vinden gezondheidsschade minder belangrijk dan de belangen van
vervuilers”. Knoop het nu eens in de
oren: “Niet alles kan overal”, Venray
hoeft de wereld niet te voeden.

Erik Vullings, gemeenteraadslid

Klein leed in de Grote Straat
In een overvolle raadsagenda is deze week ook het beleidsplan
Vergunningen, Toezicht en Handhaving aan de orde. Daarin worden
onder meer de prioriteiten aangegeven voor toezicht en handhaving.
Wat VVD Venray betreft is er met dat plan op zich weinig mis, dat
moeten we gewoon hebben. Maar waar het daarna op aankomt is hoe
de uitvoering plaatsvindt. En daar hebben wij nog wel wat te wensen.
Want niet alleen wij, maar ook veel
andere inwoners van Venray, vinden het gedrag van fietsers in het
voetgangersgebied al sinds jaar en
dag een grote ergernis. Dát het veel
inwoners en bezoekers van het win-

Venray Lokaal

Dan wordt er niet gesproken over
een hongerwinter, maar dan houdt
dit veel langer aan.
En toch moet de agrarische sector zich keer op keer manifesteren om aan te geven dat het toch
echt anders moet in Nederland. In
Nederland wordt op de meest milieuvriendelijke manier voedsel geproduceerd. De productie naar andere
landen brengen is geen optie, het
milieu wordt er niet beter van en in
crisistijd sta je achteraan in de rij.

kelcentrum een doorn in het oog is
staat buiten kijf. Vraag de mensen
naar wat beter kan in Venray en het
meest gegeven antwoord is: “doe
iets aan de overlast van fietsers in
het winkelcentrum”. Overigens vaak

Harrie van Oosterhout

Niet alleen mijn schuld
Een pardon voor oninbare schulden is het nieuwe politieke probeersel om
een half miljoen huishoudens uit de rode cijfers te krijgen. Zolang overheden met elkaar en met private schuldeisers blijven concurreren om
schulden op hun eigen manier te innen, verandert er niets wezenlijks.
Een half miljoen huishoudens staat
diep in het rood. Gezamenlijk hebben
zij een schuld van circa 22 miljard
euro. Nog eens 850.000 huishoudens komen nauwelijks rond. Er is
een omvangrijke schuldenindustrie
gegroeid. Kleine schulden worden
daardoor steeds groter. Ook de lokale

GroenLinks Venray

overheid maakt daar deel van uit. In
plaats van schulden te voorkomen,
richt zij zich op het invorderen van
schulden en opsporen van fraude.
De schulden worden mede daardoor
aangejaagd.
Voor Venray Lokaal reden een onderzoek in te stellen met de focus op

Schone Lucht Akkoord

‘Een gezonde toekomst voor Venray’ prijkt er boven het coalitieakkoord 2018-2022. Waar is deze vooruitstrevende ambitie gebleven?
Onlangs werd maar weer eens duidelijk dat onze lokale bestuurders
een gezonde leefomgeving ondergeschikt achten aan andere belangen.
Het Gezonde Lucht Akkoord werd niet
ondertekend, maar op de lange baan
geschoven. Schijnbaar vind men het
in Venray te moeilijk om zich te committeren aan een uitstootreductie
van gezondheidsschaderijke stof-

Elly Sanders, commissielid

fen. Het akkoord streeft een reductie
van 50 procent na in 2030, en geldt
voor verkeer, scheepvaart, industrie,
houtstook en landbouw. Waarschijnlijk
zit hem de angel in die laatste categorie, welke met afstand de grootste
vervuiler binnen onze gemeente is.
Alleen al uit het vergunningenbestand
van 2017 blijkt dat de veehouderij in
Venray verantwoordelijk is voor ruim

1.8 miljoen kilogram ammoniakuitstoot per jaar. Dat deze ammoniak
een grote bron is van stikstofdepositie weten we inmiddels wel. Minder
bekend is de rol die ammoniak speelt
in de vorming van secundair fijnstof.
Het onlangs verschenen rapport, dat
in opdracht van de provincie Limburg
werd opgesteld, legt onomstotelijk
vast dat de helft van het gevaarlijke

André van Maarschalkerwaard

Ingezonden brief

Raadspartijen bang voor uitkomst analyse vliegveld
Uit de discussie door de gemeenteraad over de kosten-batenanalyse komt een beeld naar voren van een bang gemeentebestuur. Men deinst terug wanneer begrippen als
nationale veiligheid en landsbelang voorbij komen. Wat dan de slimme aanpak is van burgemeester Wijnants, ik weet het niet.
Bij defensie weet men in ieder
geval dat ze te maken hebben
met een Venrays bestuur met
bibberende benen. Met zo’n
discussie slaat je een modderfiguur. In eerste instantie bij het
ministerie van Defensie, maar ook

bij delen van de bevolking van de
gemeente Venray en omliggende
gemeenten. Is dit nou de manier
waarop in Venray de problemen
worden aangepakt ? De conclusie
is jawel.
Begrippen als nationale veiligheid

en landsbelang dienen opnieuw
geïnterpreteerd te worden, maar
dan kom je waarschijnlijk uit bij
de Raad van State. Maar dat zij
zo. We hebben een lange weg
te gaan om de reactivering van
vliegveld de Peel af te wenden.

De gemeente Venray zal die weg
moeten bewandelen. Defensie
is een taaie tegenstander. Bij
defensie houden ze er rekening
mee dat Venray en de rest de
moed snel zal opgeven. Alles wijst
daar nu op. Ik wil zeggen: Kom op

gemeentebestuur van Venray. Stop
het spelen met onze gezondheid,
onze leefomgeving en de natuur
door het ministerie van Defensie.

H.Etman, Smakt

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.
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Een wethouder moet in de gemeente
wonen die hij gaat besturen
Jan Jenneskens uit Meerlo wordt de opvolger van wethouder Martijn van der Putten. Omdat Jenneskens niet in de gemeente Venray woont,
moet de gemeenteraad een ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
In beginsel dient de wethouder in de gemeente
te wonen waar hij of zij wethouder is. Maar
Meerlo valt net buiten de grenzen van de
gemeente Venray. De gemeenteraad kan voor
de duur van een jaar ontheffing verlenen van
het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing
van één jaar kan in bijzondere gevallen door de
gemeenteraad bij raadsbesluit, telkens met een
periode van maximaal een jaar, worden verlengd. Daan Janssen, fractievoorzitter van D66,
denkt niet dat die aanvraag voor een ontheffing

voor problemen zal zorgen. “Kwaliteit staat voorop,
die staat in dit geval buiten kijf. Jan woont ongeveer
een kilometer van onze gemeentegrens. Hij kent
de gemeente Venray en de regio Noord-Limburg als
geen ander. Hij spreekt de taal van onze omgeving.”
Maar heeft Jenneskens door te blijven wonen in
Meerlo wel genoeg binding met de inwoners van
gemeente Venray? Een wethouder die niet in de
gemeente woont zal zich eerst moeten oriënteren
en het gebied leren kennen. Ook krijg je veel meer
mee wat er in speelt in de gemeente als je er daad-

werkelijk woont. De wethouder moet bij wijze van
spreken bij de kassa van de supermarkt van burgers kunnen horen dat een fietspad onveilig is. Een
wethouder die buiten de gemeente woont, mist
dat contact. Door te wonen in de gemeente waar je
wethouder bent, bouw je een band met de inwoners op en weet je letterlijk en figuurlijk de weg.

Een wethouder moet in de gemeente wonen die hij
gaat besturen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 26

Corona heeft mijn zomer verpest
Het coronavirus heeft de zomer van mensen in gemeente Venray niet verpest. Dat kunnen we concluderen uit de stemmen op de poll van week
26. Een grote meerderheid van 91 procent liet weten dat ondanks de maatregelen die ingesteld zijn, haar of zijn zomer niet te laten verpesten
door het virus.
Misschien gelden er nog restricties als straks
de zomervakantie voor scholieren en de vakantieperiode voor veel werkende mensen weer
begint. Zo kan het lastig worden om te vliegen of
reizen naar bepaalde landen en vakanties naar

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop woonhuis met bedrijfsruimte
Kanaalstraat 65 Beringe
06 22 29 95 44, 077 306 19 91.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

verre landen lijken vooralsnog uit den boze. Binnen
de Europese Unie is wel het een en ander mogelijk. Maar wellicht dat het stemgedrag op de poll te
verklaren is omdat veel mensen dit jaar kiezen voor
een vakantie in eigen land of juist helemaal niet op

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.
Te koop zoete morellen zelf plukken
€ 1,-/kg, Dahlia’s, rozen, nieuwe
aardappelen € 5,-/5 kg, appels.
Van Lankveld Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

vakantie gaan. Dat kan net zo leuk zijn als een reis.
Het hoeft de zomer nog niet te verpesten. Het wordt
misschien niet de beste zomer, maar dat hoeft niet
automatisch te betekenen dat het een slechte zomer
wordt.

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.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Mooie edelhert-geweien te koop,
12 tot 30 enden. www.hertenhouderij.nl.
Bel vrijblijvend 06 11 05 17 19.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje

Kempen creëert

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid
Kempen creëert

#kempencreëert
#kempencreëert

Venray rondom Oostsingel
Venray rondom Stationsweg
Venray rondom Kulutweg
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Tijd voor jezelf

Column

Pitstop
Het is begin juli. De helft van
het jaar ligt al achter ons. Als je
niet oplet, glipt de tijd zo door je
handen heen. Alle reden om
wakker je dagen door te gaan.
Of geregeld echt wakker te
worden: je automatische piloot
even uitschakelen en checken of
je op koers ligt, zodat je zelf
weer kunt bijsturen. In alle
hectiek van wat af moet voor de
vakantie kan dat best lastig
zijn. Omdat je juist druk voelt
om door te pakken. De uitspraak ‘Heb je haast, ga dan
zitten’ nodigt je uit dan toch
even stil te staan.
Zo’n pitstop nu kan ik je van harte
aanbevelen. Meestal maak ik
vlak voor de zomervakantie een
moment van toch even stoppen,
stilstaan, kijken. Van niet(s) doen.
Om te kijken naar de zes maanden
die achter me liggen. Zoals jij dat
op oudjaar misschien ook wel doet.
Terugblikken, een pas op de plaats
maken en je richting bepalen voor
het nieuwe jaar.
Blader eens terug door je agenda
of werp een blik op de voorbije
maanden van je kalender. Kijk wat
er allemaal was en wat je opvalt.
Misschien heb je eind december
wel een voornemen gemaakt en
heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Of ben je er helemaal niet aan
toegekomen. Er zullen zeker ook
dingen zijn voorgevallen die je niet
had voorzien, die je zwaar gevallen
zijn of die misschien nu juist van
grote waarde blijken. Zo verzamel
je voor jezelf de goudklompjes van
het voorjaar.
Vanzelf wordt duidelijk of je met je
voornemen 1.0 nog op de goede
route zit. Of dat je je koers wilt
wijzigen. Misschien alleen met een
flauwe bocht. Of kies je rigoureus
voor route 2.0. Zo is de pitstop ook
een prachtig vertrekpunt voordat je
je vakantie inrolt.
Als ervaren automonteur loop
je belangrijke punten even na.
Kijk je waar je echt aan toe bent
deze zomer, bepaal je wat je wilt
laten of juist ruimte wilt geven.
Misschien plopt er vanzelf een
richtinggevend woord op, of een
beeld. Krijg je ideeën hoe je dat
vorm kunt geven. Klaar voor de
reis?

Karin Janssen
Trainer/coach
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Jij maakt ‘m super

5.699,Virtual Reality presentatie

11.995,-

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Empoli Grafietzwart Mat

Felino Alpinwit

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

