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Maaswater bereikt piek
Het waterpeil van de Maas bereikte bij Wanssum de piek in de namiddag van maandag 1 februari. De hoogste stand was 1.393 centimeter boven NAP. Binnen drie dagen steeg het
Maaswater met ruim 2 meter. Het hoge peil was de eerste echte test voor de nieuwe hoogwaterbeveiliging van de Maasdorpen. Lager gelegen gebieden die normaal snel onder water
liepen, bleven nu door de hoge dijken grotendeels droog. Toch waren er stukken ondergelopen land zoals bij de kasteelruïne in Geijsteren. Volgens Meteo Limburg was de afgelopen
maand de natste januari sinds 1995. Toen stond het Maaswater nog 3 meter hoger met grote overstromingen als gevolg. / Beeld: Gemma Baltussen

Teleurstelling over aanpak bedrijventerrein De Spurkt
Het bedrijventerrein De Spurkt was van de agenda gehaald van de extra raadsvergadering van dinsdag
26 januari. Toch wilden de partijen met elkaar in gesprek over wat er de laatste maanden allemaal is
gebeurd. “We spreken onze treurnis uit richting de wethouder over dit dossier”, zei Martin Leenders
(Samenwerking Venray) tijdens het het debat.
Het College van B&W van Venray
besloot eerder het voorstel in te
trekken door alle onduidelijkheid en
commotie die was ontstaan. De raad
stelde op 15 december het besluit
uit om meer informatie en juridisch
advies in te winnen. De gemeenteraad voelde zich misleid door het college nadat advocaten in een second
opinion grote vraagtekens zetten bij
het bestemmingsplan en de afspraken over de grootte van de kavels
en de soort bedrijven. Wethouder
Jan Loonen kreeg daarom tijdens de
raadsvergadering 26 januari veel kri-

tiek te verduren. “Het plan en het
proces deugen niet”, zei Bas Künen
(VVD) die een reactie wilde horen
van Jan Loonen over de ontstane
twijfels, nare smaak en wantrouwen
bij veel raadsleden. “Er is onduidelijkheid ontstaan. We zijn elkaar onderweg verloren”, keek de wethouder
terug. “De teleurstelling bij de raad
kan ik me goed voorstellen. Ik ben er
ook ongelukkig over hoe dit verlopen is. Ik ga mijn uiterste best doen
om niet meer in zo’n traject terecht
te komen.”
Lizzy Bruno (ProVenray) en Bas Künen

(VVD) zeiden geschokt te zijn na het
aanhoren van de second opinion.
“Het is te ingewikkeld. We moeten
deskundigen inhuren om alles te
begrijpen”, zei Lizzy Bruno. “De advocaat trekt heel andere conclusies dan
het college. We zijn het spoor bijster.”

Historisch besef
Toon Kerkhoff (Venray Lokaal) vroeg
zich af of het ontbreekt aan historisch
besef bij de gemeente. Hij herinnerde de wethouder eraan dat de
weg Spurkt een harde grens is waar
het bedrijventerrein zou ophouden.

Henk Bisschops (PvdA) vroeg zich af
of de toezeggingen over de grootte
van de kavels en alleenrecht van
Venrayse bedrijven wel rechtsgeldig zijn. De ingehuurde advocaat
bestreed dat omdat er niets over in
het exploitatie- en bestemmingsplan staat. Jan Loonen reageerde
dat dit ook niet mogelijk is. “Dit kun
je niet via publiekrecht regelen.
Verkavelingsplan en uitgiftebeleid
staan daarom in aparte overeenkomsten.” Ook rezen er twijfels over de
toegezegde groene inpassing. “Het
groen komt er. Dat is een garantie”,
verklaarde de wethouder in tegenstelling tot wat de ingehuurde deskundigen beweerden.
“Het zijn twee verhalen die haaks
op elkaar staan. Het relaas van de

advocaten sloeg in als een bom”,
zei Bas Künen. “Dit geeft een zeer
negatieve beeldvorming”, vond Theo
Zegers (D66). “Het plan is slecht en
past niet bij de wensen van de raad.
We zijn heel ongelukkig over de aanpak.” Theo Mulders (Samenwerking
Venray) wilde het dossier niet zomaar
overhevelen naar de volgende raadsperiode. “Dit plan moeten we intrekken maar we willen wel dat er een
bedrijventerrein komt in Venray.”
De motie van ProVenray om het plan
van De Spurkt definitief van tafel te
halen, kreeg alleen steun van PvdA
en SP. De andere partijen wilden nog
alle opties openhouden.
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‘Kosten spoorwegovergang Oostrum erg hoog’
Het verbeteren van de spoorovergang van de Witte Vennenweg op de
Oirloseweg in Oostrum kost bijna 1,5 miljoen euro. Spoorwegbeheerder
ProRail voert het werk gelijktijdig uit met de elektrificatie van de Maaslijn
op kosten van gemeente Venray. Enkele partijen stelden kritische vragen
in de commissie Werken en Besturen van woensdag 20 januari.
Petra van Duijnhoven (CDA) merkte op
dat in de meerjarenbegroting negen ton
is uitgetrokken voor het veiliger maken
van deze spoorovergang. Ze zette vraagtekens bij de verhoging naar 1.465.000
euro. “ProRail mag geen zaken afschuiven op de gemeente. Dit mag geen open
einde worden. We willen een vinger aan

Siemen Halbersma zei dat ProRail de
exacte kosten niet openbaar wil maken.
“Omdat aannemers anders precies
weten voor welk bedrag ze moeten
inschrijven.” Toch beloofde hij navraag
te doen naar de hoogte van het bedrag.
Volgens de verkeerskundige zorgt onder
de pols houden”, zei ze. Volgens Theo
meer de aanleg van een aparte fietsZegers (D66) zou de uitvoering ‘acht tot
negen ton’ kosten. “Het gaat om het vijf- oversteek voor de prijsverhoging. De
tien meter opschuiven van de spoorweg- meeste partijen waren het erover eens
dat deze spoorovergang onveilig is en
overgang. Vreemd dat dit 1,5 miljoen
moet kosten. Of moeten we meebetalen dat de aanpak dringend gewenst is.
De stoplichten op de Oirloseweg gaan
aan de elektrificatie van de Maaslijn?”,
verdwijnen. Ze worden vaak genegeerd
vroeg Zegers zich af. Verkeerskundige

omdat de werking onduidelijk is.
Het grote knelpunt is dat de Witte
Vennenweg niet haaks aansluit op
de spoorlijn en Oirloseweg waardoor
het verkeer in de problemen komt.
Vrachtauto’s moeten ruime bochten nemen en fietsers komen in het
gedrang. Door de overweg een stukje
richting het station te verplaatsen wordt
de wegaansluiting haaks. “Daardoor kan
het verkeer voortaan op de eigen weghelft blijven. Dit verhoogt de veiligheid”,
zei Halbersma.
Boy Janssen (Samenwerking Venray)

rekende voor dat het totale bedrag kan
oplopen naar 3,2 miljoen euro als ook de
aanpak van de Witte Vennenweg wordt
meegenomen. De verkeerskundige
legde uit dat de Witte Vennenweg over
de hele lengte van de spoorlijn tot aan
de N270 een fietspad krijgt. “Dit project
halen we een paar jaar naar voren om zo
veel mogelijk werk met werk te maken”,
zei Siemen Halbersma. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van
dinsdag 9 februari een besluit.
Tekst: Henk Willemssen
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Teleurstelling over aanpak bedrijventerrein De Spurkt
“Er zijn grenzen aan de groei. Er is veel
weerstand bij de inwoners tegen De
Spurkt. Hier moeten we niet opnieuw
beginnen”, meende Jan Hendriks (SP)
die ook de hand in eigen boezem
stak. “We zijn in een slechte soap
beland. Het college is niet besluitvaar-

dig, maar de raad ook niet.”

Opnieuw beginnen
Leo Philipsen wilde De Spurkt als
locatie nog niet weggooien. Hij repte
over een mogelijk aangepast plan.
“Dat is een optie, want een nieuw

bedrijventerrein is cruciaal voor de
uitbreiding van Venrayse bedrijven”,
zei de CDA’er. Feit is dat de grondeigenaren nu niet meer verplicht
zijn hun grond als eerste aan de
gemeente te koop aan te bieden. De
WVG (Wet voorkeursrecht gemeen-

ten) is na drie jaar vervallen omdat
er geen geldig bestemmingsplan is.
Er zijn ook al gronden aangekocht.
“We moeten de gevolgen overzien
van alle verplichtingen die zijn aangegaan”, zei Jan Loonen die aankondigde eerst in beeld te brengen wat

de wensen en eisen zijn voor een
nieuw bedrijventerrein. “Het plan
voor De Spurkt is van tafel. We gaan
nu bekijken wat we wel willen. We
beginnen weer bij nul.”
Tekst: Henk Willemssen

Gemeente Venray steunt ondernemers met pakket aan maatregelen
De gemeente Venray schiet in dit jaar ondernemers en sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals de Schouwburg en dorps- en wijkgebouwen, te hulp met een pakket maatregelen.
De gemeenschapsaccommodaties en
dorps- en wijkcentra hebben grote
(financiële) problemen en in 2021
wordt dat alleen maar erger, vol-

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

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

Commercieel adviseurs

gens de gemeente. Inkomsten vallen
weg, onder meer van carnaval en de
kosten lopen door. Tot nu toe hebben de organisaties geprobeerd hun
eigen boontjes te doppen. Zo werd
slechts beperkt een beroep gedaan op
de ‘maatschappelijke steunregeling
corona’. In 2020 voor een bedrag van
40.000 euro.

maatschappelijke hoek al snel voor
een half miljoen euro een beroep
op de regeling gedaan gaat worden.
Onder meer door de Schouwburg. De
gemeente gaat dorps- en wijkcentra
één op één benaderen, omdat de problemen per dorp en wijk heel verschillend zijn. Het gemeentebestuur kan
die uitgaven betalen uit de compensatiegelden die ze van het Rijk ontvangt, maar houdt de optie open om
desnoods ook de eigen reserves aan
te spreken.

Maatwerk

Pijn verlichten

Maar dat zal veranderen. In 2021
verwacht de gemeente dat vanuit de

Het gemeentebestuur verlengt veel
van de vorig jaar ingezette maatre-

Het recht op een veilige werkplek
Als werknemer heb je recht op een veilige werkplek. Dat heeft te gelden voor werk op de werkvloer, maar de
werkgever dient er ook voor te zorgen dat de thuiswerkplek veilig is. Lukt dat niet en kan de werknemer
daardoor niet werken, dan is de werkgever gehouden het loon van de werknemer door te betalen.

Bezorgklachten garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

voor bedrijven. Ondernemers kunnen betaling van de gemeentelijke
belastingen uitsmeren over negen
termijnen.
De gemeente denkt mee als het
straks weer mag om evenementen veilig en verantwoord te laten
plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarmarkt en
de kermissen. In totaal kost het
economisch ondersteuningspakket de gemeente 111.000 euro.
Burgemeester en wethouders leggen
de vervolgaanpak Covid-19 voor aan
de gemeenteraad. Die bespreekt het
pakket op 9 februari.

Oh, zit dat zo!

0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

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.

gelen die de pijn bij ondernemers
moeten verlichten. De horeca mag
ook dit jaar grotere terrassen inrichten. Over het eerste halfjaar hoeven
ze geen terrasgelden te betalen. De
reclamebelasting wordt gehalveerd
en de factuur gaat pas in het vierde
kwartaal de deur uit. In het eerste
kwartaal blijft ook het gratis parkeren in de daluren om bezoekersstromen te spreiden. De gemeente
investeert daarnaast 50.000 euro in
de promotie van het centrum. Hotels
en B&B’s ontvangen de aanslag voor
verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) 2021 pas volgend jaar.
Hetzelfde geldt voor de rioolheffing

In een zaak die diende bij de
rechtbank Limburg vorderde een
zieke werknemer doorbetaling
van haar loon. De werkgever had
de loondoorbetaling gestaakt,
omdat mevrouw onvoldoende
re-integratie-inspanningen zou
verrichten.

De werknemer in kwestie behoort
tot een Covid-19-risicogroep en wilde
niet als baliemedewerker op kantoor
werken, zolang de werkgever niet
voldoende veiligheidsmaatregelen
trof ter voorkoming van besmetting
met het coronavirus. Ook merkte zij
op dat het overheidsadvies is om
zoveel als mogelijk thuis te werken.
De werkgever daarentegen stelde
dat de vrouw niet thuis kon werken, gelet op haar functie, dat hij
voldoende voorzorgsmaatregelen
had genomen en dat hij een veilige
werkplek bood aan de werknemer.
De werkgever gaf aan dat hij reeds
een spatscherm had geplaatst en
dat regelmatig in schoonmaakwerkzaamheden is voorzien.
De rechtbank ging niet mee in
dat betoog van de werkgever.
Volgens de kantonrechter schermde
het spatscherm de balie slechts

gedeeltelijk af, waren er geen
desinfectiemiddelen en geen afgeschermde looproutes. Daarnaast had
de werkgever te weinig informatie
verstrekt aan de werknemer over de
genomen maatregelen op de werkvloer. Met andere woorden de werkgever had onvoldoende gedaan om
een veilige werkplek te garanderen.
Ten slotte oordeelde de rechtbank
dat de re-integratie-inspanningen
van de werkgever onvoldoende
zijn geweest. De vordering van de
werknemer, tot doorbetaling van het
loon, werd derhalve toegewezen.
Uit deze uitspraak volgt niet alleen
dat de werkgever - op grond van
de Arbowet en de zorgplicht van de
werkgever – moet zorgen voor een
veilige (thuis)werkplek, maar wordt
ook duidelijk dat de werkgever is
gehouden het loon door te betalen
wanneer een (arbeidsongeschikte)

werknemer niet kan werken door
onvoldoende Covid-19 maatregelen.
Heeft u vragen over Covid19 in
verhouding tot uw arbeidsrechtelijke
situatie als werknemer of
werkgever? Neem dan contact op
met mr. drs. Bram Dirkx via
dirkx@putt.nl of 0478 - 55 66 74.

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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Joop De Klerk

Eerste Venrayse voetbalprof overleden
Oud-Venraynaar Joop de Klerk (72) is zaterdag 30 januari overleden. Hij was de eerste Venrayse prof
voetballer. Na een jaar NEC (1968/1969) kwam hij zes jaar uit voor VVV, van 1971 tot 1977.

Joop de Klerk woonde sinds twintig
jaar in Maastricht en overleed

zaterdagmiddag 30 januari in
academisch ziekenhuis Maastricht

UMC. Ruim een jaar geleden werd
hij getroffen door een hartinfarct.

“Mijn vader heeft al een jaar lopen
sukkelen”, vertelt zijn zoon Niels.
“Daar kwamen bijna drie weken
geleden longproblemen bij. Hij is
in het ziekenhuis opgenomen met
een longontsteking en ook een
infectie. Dat heeft hem nog verder
verzwakt. Hij was niet meer de oude
Joop zoals iedereen hem kende.
Zaterdagmiddag om 15.15 uur is hij
vredig ingeslapen.”
Joop de Klerk was een technisch
vaardige aanvaller die op 16-jarige
leeftijd zijn debuut maakte in
de Venrayse hoofdmacht. In het
kampioensjaar 1967/1968 werd
Joop de Klerk Venrays topscorer en
hij vertrok als 20-jarige naar NEC
in Nijmegen dat in de eredivisie
uitkwam. Na een seizoen keerde hij
terug naar SV Venray waar hij twee
succesvolle jaren in de tweede klasse
beleefde. VVV bood hem voor het
seizoen 1971/1972 een profcontact
aan. Hij maakte de Venlose promotie
naar de eredivisie mee in 1976. Een
jaar later stopte hij als profvoetballer
omdat hij ging werken in het casino
in Valkenburg. Hij keerde in het
seizoen 1977/1978 nog één keer
terug naar SV Venray dat in dat jaar
de titel greep in de derde klasse.
Daarna voetbalde hij voor Walram in

Valkenburg. Na zijn actieve carrière
werd hij trainer bij enkele ZuidLimburgse clubs.
“Ik heb wel negenhonderd reacties
gehad. Het is echt ongelooflijk”,
zegt Niels. “Vooral van mensen uit
de voetballerij. Die kennen hem nog
als voetballer of ze hebben hem als
trainer gehad. Veel mensen ken ik
niet eens. Het is mooi om te zien hoe
geliefd hij bij iedereen was.”
De uitvaart en crematie vinden
plaats op zaterdag 6 februari om
13.00 uur in Maastricht. “Er kunnen
hooguit 45 mensen bij aanwezig
zijn”, aldus Niels. “Ik weet dat
veel mensen graag afscheid
van Joop willen nemen. Op mijn
Facebookpagina plaats ik een link
zodat iedereen de uitvaart via
livestream kan volgen.”

Het is mooi
om te zien
hoe geliefd hij was

Tekst: Henk Willemssen
Beeld: archief SV Venray

Aanpak klimaatverandering

‘Wateroverlast en hitte als
eerste aanpakken’
De politieke partijen van Venray zijn blij dat eindelijk de visie over klimaatadaptatie op tafel ligt. De visie
geeft de richting aan hoe gemeente Venray omgaat met de klimaatverandering. Een meerderheid in de commissie Werken en Besturen van woensdag 20 januari vindt dat de aanpak van wateroverlast en hitte voorrang moet krijgen. Omdat de burgers hiervan de meeste hinder ondervinden.
De fracties toonden zich bezorgd over
de gevolgen van de klimaatverandering. “Het gaat heel snel. De opwarming van de aarde is bijna rampzalig.
We moeten echt iets doen om het tij
te keren”, zei Henk Bisschops (PvdA).
De commissieleden kijken daarom uit
naar het uitvoeringsprogramma dat in
juni verschijnt.

Ontstening
“Wateroverlast en hitte moeten
voorrang krijgen”, stelde Tom van
den Hoek (Venray Lokaal). “Want
dit ervaren de mensen als eerste.
Na hoosbuien lopen veel kelders en
woonkamers onder water.” Guus
Reintjes (CDA): “Iedere inwoner heeft
het recht op droge voeten in zijn eigen
huis.” De CDA’er herinnerde eraan
dat na de stortbuien van donderdag
13 augustus de Venrayse straten blank
stonden. “Hier ligt een uitgelezen kans
voor de gemeente om iets te doen.
Er kan snel veel worden opgelost.”
Het CDA wil dan ook vaart maken met
de uitvoering. Om hitte en verdroging
tegen te gaan wil de partij meer werk
maken van ontstening. Harrie van
Oosterhout (VVD) had de visie eerder
verwacht. “Klimaatadaptatie is een
speerpunt en er moet wat gebeuren.
De visie komt erg laat.”

Groene regenwaterbuffers
“Er is veel werk aan de winkel. We
krijgen steeds vaker te maken met
natte voeten en droogte”, stelde
Ronald van Hal (SP). Hij haalde aan
dat in nieuwbouwwijk Brabander al
veel is gedaan, zoals de aanleg van
wadi’s. “Maar hoe zit het met de
andere wijken? Wanneer gaan we die
klimaatbestendig maken?’, vroeg de
SP’er zich af. Beleidsmedewerker Erik
Jan Kikkert reageerde dat het plan is
om in alle wijken groene regenwaterbuffers aan te leggen. Theo Mulders
(Samenwerking Venray) wees op het
belang van vergroening, ontstening en
minder energieverbruik. Theo Zegers
(D66) noemde het behoud van landschapselementen en het inzaaien van
akkerranden. Samen met IKL benadert
de gemeente agrariërs om hieraan
mee te doen zodat meer biodiversiteit
ontstaat rond de akkers.

Biodiversiteit
Over biodiversiteit ontstond discussie.
Dit onderwerp heeft de gemeente zelf
toegevoegd aan de andere vier thema’s (overstromingen, wateroverlast,
hitte en droogte) die uit het nationale
klimaatakkoord komen. “Biodiversiteit
is een heel belangrijk punt”, zei Lizzy
Bruno (ProVenray). “We moeten ons

aanpassen aan de klimaatverandering.”
Theo Mulders: “Er verdwijnen bepaalde
soorten planten en dieren terwijl
andere binnenkomen. Dit is geen achteruitgang, dit moeten we juist bevorderen”, vond hij. Daar was Theo Zegers
het niet mee eens. Hij wees op enkele
exotische indringers zoals de Japanse
duizendknoop. Erik Jan Kikkert wees
op het gevaar van de afname van
de biodiversiteit. Hij haalde Japan als
voorbeeld aan. “Door het verdwijnen
van insecten is bestuiving van fruit
daar niet goed meer mogelijk op een
natuurlijke manier. In die situatie moeten we niet terechtkomen. Het komen
en het verdwijnen van soorten zorgt
voor een scheve verhouding binnen
het fragiele ecosysteem. Dit evenwicht
mag niet verloren gaan. Want dan zijn
de gevolgen niet te overzien.”

Wij zijn het afgelopen jaar naar Venray verhuist!
Doordat de productie in ons bedrijf enorm is gegroeid,
zijn wij per direct op zoek naar:

FULLTIME ALLROUNDER

m/v

productiemedewerker / operator / technisch medewerker
Je leert alle ins en outs van ons bedrijf kennen.
Hierin zal je een onderdeel zijn van ons hecht en klein team.
Van het instellen van de machines, het afwerken van de
recepten en producten tot het bijhouden van het magazijn.
Ofwel het bewaken en uitvoeren van een complete productielijn.
Iemand met een gestructureerde en proactieve werkhouding,
die zijn verantwoordelijkheid neemt en werkt volgens alle
richtlijnen zoals onze HACCP voorschrijft.
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau met een inzicht
in procestechniek.
• Bereid om intern te leren.
• Je Nederlands en Engels is goed. Duits en Frans is een pré.
• Je neemt eigen initiatief, bent betrokken, collegiaal, leergierig
en streeft naar kwaliteit.
• Je bedient de productie- en logistieke installaties op
een veilige en milieubewuste manier.
Stuur je CV met een motivatie brief voor 20 februari 2021 naar:

Er verdwijnen bepaalde
soorten planten en
dieren terwijl andere
binnenkomen

Tekst: Henk Willemssen

Surya Products BV
T.a.v. Wilma Bambacht
Keizersveld 17
5803 AM Venray
of naar e-mailadres: wilma@surya.nl

WWW.SURYA.NL
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Gemeente geeft goedkeuring aan principeverzoek

European Management Hotel Group B.V. mag
plannen voor klooster Oostrum verder uitwerken
Gemeente Venray wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan het principeverzoek van European Management Hotel Group B.V. Dit bedrijf
wil het klooster in Oostrum verbouwen tot wooncomplex voor starters, families en senioren. In de eerste schetsen is rekening gehouden met 23
woningen met eigen tuin op de begane grond en met 30 woningen op de eerste verdieping.

De voorwaarden die de gemeente stelt
zijn onder andere een verdere uitwerking van het woongemeenschap
concept en een waarborging hiervan.
Ook is een ladderonderbouwing (ladder voor duurzame verstedelijking) een
belangrijk stuk dat nog door European
Management Hotel Group B.V. moet
worden aangeleverd ter beoordeling als
laatste stap richting een start overleg
met de gemeente Venray. Het startoverleg is de eerste stap waarin het
kader en de benodigde stappen besproken worden richting het beoogde
nieuwe bestemmingsplan. “We zijn
inmiddels druk bezig met het aantrekken van een adviesbureau dat ons gaat
begeleiden en helpen richting een
volmondig ja voor dit initiatief en het
schrijven van het benodigde nieuwe
bestemmingsplan voor haar rekening
zal nemen. Ook hebben wij een nieuwe
architect in de arm genomen en zullen we nog eens kritisch kijken naar de
bestaande bouwtekeningen en indeling
van de appartementen in het klooster”,
aldus David van Erkelens van European
Management Hotel Group B.V.
Tekst: Jeanine Hendriks

Heb jij al ruime ervaring als
informatie analist?
Ben jij gepassioneerd over
alles wat te maken heeft met
specificaties schrijven?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Snel concrete projecten

Politiek wil aan slag
met circulaire economie
De visie circulaire economie is niet meer dan een hamerstuk in de
raadsvergadering van dinsdag 9 februari. Dat is niet omdat de
politieke partijen er weinig waarde aan hechten. Integendeel, want
in de commissie Werken en Besturen van woensdag 20 januari klonk
de roep om snel met concrete projecten aan de slag te gaan.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een
snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op
besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door
innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco
Group werken circa 250 medewerkers en in het Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze
gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Requirements Engineer
Als Requirements Engineer schrijf je heldere ondubbelzinnige functionele en non functionele specificaties die door
hardware en software engineers kunnen worden gebruikt
om een product te realiseren. Jij gaat ervoor zorgen dat
deze specificaties getoetst zijn met de verantwoordelijke
product manager en product specialist. Hierbij ben jij
verantwoordelijk voor het vastleggen van de specificaties
in de door Hotraco gekozen informatie systemen.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het schrijven van ondubbelzinnige functionele en non
functionele specificaties
• Het met de product manager wegen van de business
value van features
• Het structureren van de functionele en non
functioneel werkpakketten
• Het begeleiden van het ontwikkeltraject in de rol van
Requirement Engineer
• Het beheren van de product en ontwikkelbacklog
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• Afgerond HBO of WO opleiding
• Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Uitstekende communicatieve en didactische
vaardigheden
• Jij kunt adviseren op de gevraagde momenten
• Jij gaat planmatig te werk
Wij bieden:
• Een marktconform maandsalaris
• Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling
centraal staat;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 vrije dagen en
13 adv dagen bij een fulltime dienstverband.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

Dat zegde wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) ook toe. Hij
beloofde nog voor de zomervakantie met een uitvoeringsprogramma
te komen. De kritiek van de commissieleden was dat de visie te vaag
was. “Er valt weinig op aan te merken. Hier kun je niet op tegen zijn”,
verwoordde Harrie van Oosterhout
(VVD). “Maar helpt de visie de
gemeente ook verder? Ga snel aan
de slag met de uitvoering.”
Beleidsmedewerker Melissa Degen
zei dat het onderzoek naar grondstoffenstromen als eerste thema
wordt opgepakt. Bij circulaire economie staat het hergebruik van zo
veel mogelijk grondstoffen centraal.
“De visie is globaal. Het gaat nu om
de uitwerking”, zei Henk Bisschops
(PvdA). “We zijn benieuwd naar de
creativiteit van de gemeente”, zei
Lizzy Bruno (ProVenray).
Martijn Direks (CDA) haalde aan
dat in gemeente Venray al veel
gebeurt vooral in de landbouw.
Hij noemde het bedrijf Nijsen/
Granico uit Veulen als voorbeeld
bij de productie van varkensvoer.
“Kringlooplandbouw is belangrijk.
Het gaat erom goede initiatieven
en ideeën te ondersteunen”, vond
Martijn Direks die ook vroeg om

mestverwerking mee te nemen.
Ronald van Hal (SP) drong ook aan
op snelle uitvoering. “Want we
hebben niet veel tijd. We verbruiken met z’n allen meer dan dat de
aarde kan ophoesten.” Peter-Paul
Tummers (D66) miste een duidelijk
tijdpad. “We willen tempo maken
want hier moet iets mee gebeuren.” Theo Mulders (Samenwerking
Venray) vroeg aandacht voor minder energie- en grondstoffenverbruik.
Cor Vervoort erkende dat de visie
niet concreet genoeg is. “Het lijkt
misschien of we niet in beweging komen. Het gaat om een
heel breed speelveld. We moeten
het behapbaar en voor iedereen
begrijpelijk maken”, schetste hij het
dilemma. “We moeten aan de slag.
Daar ben ik het volstrekt mee eens.
Maar er gebeurt ook al heel veel op
allerlei terreinen.”

We moeten
aan de slag

Tekst: Henk Willemssen
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Kosten-batenanalyse

D66 oneens met brief college over
vliegveld De Peel
D66 verzet zich tegen de brief die het College van B&W van Venray op 23 december heeft gestuurd aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie over vliegveld De Peel. Raadslid Theo Zegers stelde in het vragenuur
van de commissievergadering van woensdag 20 januari dertien vragen.
Helemaal tevreden over de beantwoording door burgemeester Luc
Winants was D66 niet. Theo Zegers
wilde nog vervolgvragen stellen
maar daarvoor kreeg hij niet de kans.
Commissievoorzitter Leo Philipsen
(CDA) kapte het onderwerp af nadat
Henk Bisschops (PvdA) opmerkte dat
het vragenuur niet bedoeld is om
in discussie te gaan. Leo Philipsen
merkte vooraf al op dat D66 wel erg
veel vragen wilde stellen. Theo Zegers
legde zich erbij neer met de opmerking dat hij op de kwestie zal terugkomen.
Het steekt D66 dat het college in twee
brieven, aan de buurgemeenten en
aan het ministerie van Defensie, stelt
dat de voltallige gemeenteraad een
kosten-effectenanalyse (KEA) wil laten
uitvoeren voor de reactivering van
het militaire vliegveld. D66 kiest voor
een andere financiële methode: de
maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA). Het doel van beide methodes
is alle maatschappelijke kosten van de

heropening van het vliegveld in kaart
te brengen.
Burgemeester Luc Winants gaf toe
dat de omschrijving in de brief niet
klopte. “De voltallige gemeenteraad is
onjuist geformuleerd. Er had moeten
staan: een meerderheid van de raad”,
erkende hij. Winants voegde eraan
toe dat de keuze voor een KEA in het
presidium, de vergadering van de
fractievoorzitters, is besproken en dat
zeven van de acht raadsfracties ermee
instemden. Volgens D66-fractieleider
Daan Janssen is dit niet in het presidium aan de orde geweest. “De partijen zijn hier niet in gekend.”
Winants gaf opnieuw aan dat een
KEA een betere methode is dan een
MKBA. “De MKBA is een onverstandige keuze omdat je altijd verliest. Het
landsbelang gaat dan boven het lokaal
belang. De gemeenteraad wil juist
dat de vliegbasis niet operationeel
wordt. Een KEA is breder van opzet en
geeft Defensie ook de ruimte om naar
andere locaties dan De Peel te kijken.”

Een bezwaar van D66 is dat een KEA
samen met Defensie wordt uitgevoerd.
“Terwijl we tegengestelde belangen hebben”, zei Theo Zegers die ook
opmerkingen maakte over de toon
van de brief. “Daardoor lijkt het dat de
gemeente al meegaat in de heropening.”
Volgens Luc Winants geeft Defensie
alleen maar de opdracht aan een
gespecialiseerd bureau om het onderzoek te laten uitvoeren. De burgemeester meldde nog dat het wel acht
jaar kan duren voordat het vliegveld
weer in gebruik kan worden genomen.

De MKBA
is een onverstandige
keuze

Tekst: Henk Willemssen

Covid-19 impactrapportage

Flinke daling winkelend publiek
In de laatste twee weken van december is het aantal bezoekers aan het winkelcentrum van Venray met
80 procent gedaald ten opzichte van 2019. In het gehele coronajaar 2020 kwam er 34 procent minder winkelend publiek naar Venray dan een jaar eerder.
Dat blijkt uit de Covid-19 impact
rapportage die het College van B&W
heeft opgesteld. Het rapport wordt
besproken in de raadsvergadering
van dinsdag 9 februari. ‘Tijdens de
tweede lockdown vanaf half december is het helemaal dramatisch’, meldt
het college. In de laatste twee weken
van het jaar werden 17.434 en 11.207
bezoekers geteld in de hoofdwinkelstraat de Grotestraat. In 2019 telden
de laatste twee decemberweken nog
75.371 en 68.492 bezoekers. Dit zijn
normaal gesproken ook de drukste

winkelweken van het jaar.
Het weekgemiddelde in 2019 bedroeg
66.089 bezoekers. In de eerste tien
weken van 2020 lag het gemiddelde
nog rond 60.000. Nadat half maart de
coronacrisis uitbrak, daalde het centrumbezoek fors met 50 procent. In de
zomermaanden was er een opleving
door de versoepeling van de maatregelen. Het dieptepunt werd bereikt in
de slotweken van het jaar. De bezoekersaantallen doken toen onder het
laagste niveau tijdens de eerste lockdown in maart en april. Het week-

gemiddelde van 2020 kwam uit op
43.477 bezoekers.
Het winkelend publiek wordt geteld
door een wifi-meter in de Grotestraat.
Deze teller registreert het wifi-signaal
van de passanten. De getallen worden
gecorrigeerd met het gemiddelde telefoonbezit. Omdat mensen tijdens het
centrumbezoek vaker langs de wifi-teller kunnen lopen, bedraagt het aantal
unieke bezoekers circa 60 procent van
het geregistreerde aantal.

Geen geld

Natuurpark Ooijen-Wanssum niet in
eigendom gemeente
Gemeente Venray wordt geen eigenaar van het natuurpark Ooijen-Wanssum. Wethouder Jan Loonen (CDA)
verklaarde in de commissie Werken en Besturen van woensdag 20 januari dat de gemeente geen geld heeft
voor het natuurbeheer dat 319.000 euro per jaar kost.
Er was onduidelijkheid over het
natuurgebied van 500 hectare dat
ontstond nadat eind vorig jaar de
de hoogwaterbescherming OoijenWanssum werd afgerond. D66 zette
de kwestie op de agenda van de
commissievergadering. Raadslid
Theo Zegers wilde opheldering over
het natuurbeheer. Hij vroeg zich
af waarom de gemeente ruim een
miljoen euro wil investeren met het
risico op versnippering in beheer
en onderhoud. “Staatsbosbeheer is
bekwaam genoeg om het terrein goed

te beheren”, stelde Zegers.
Het College van B&W drong er vorig
jaar bij provincie Limburg op aan
gronden aan te kopen om het natuurbeheer zelf te regelen. Volgens Jan
Loonen is dit vooral gedaan om
de provincie onder druk te zetten.
“De gemeente wil de garantie dat
het natuurgebied voor langere tijd in
stand blijft. En dat beheer en onderhoud kwalitatief goed geregeld zijn.
Dat inzicht is er nu.”
Staatsbosbeheer, dat al 100 hectare
in bezit heeft, is in beeld voor

het natuurbeheer van het gehele
gebied Ooijen-Wanssum. Jan Loonen
meldde dat de onderhandelingen
tussen provincie en Staatsbosbeheer
nog niet zijn afgerond. Onderdeel
van de afspraken is om ook lokale
ondernemers te betrekken bij het
beheer. Theo Zegers toonde zich
tevreden over de uitleg. ”Ik ben blij
dat er geen intentie is om grond te
kopen en dat het beheer goed wordt
geregeld.”

Stoepbezoek bij
Montessorischool Venray
Dagelijks wordt er door groep 1 en 2 van basisschool
Montessorischool Venray ingelogd voor de dagopening met de hele
groep. Tijdens deze dagopening worden er ook suggesties gedaan
waarmee kinderen die dag zelf aan de slag kunnen thuis. ‘s Middags
om 14.00 uur is er dan weer gelegenheid om in te loggen om met
groepsgenootjes of de juf te kletsen of spelletjes te spelen. “Maar het
allerleukste is toch wel het spelen van een spelletje of het voeren van
een gesprek zonder scherm ertussen. Na vier weken online onderwijs
vonden de leerkrachten van groep 1 en 2 van Montessorischool
Venray het de hoogste tijd om elkaar ook weer even live te spreken.
Dat is ontzettend belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen en heel waardevol voor zowel leerkracht als kinderen.
Op afstand, volledig corona-proof, werd de hele week heel wat afgekletst voor de deur”, laat directrice Petra Janssen weten.

Tijdelijk raadslid D66

Tweede invalperiode voor
Bart Jilesen
Bart Jilesen (21) uit Leunen wordt in de raadsvergadering van
dinsdag 9 februari beëdigd als tijdelijk raadslid voor D66. Hij
vervangt Emina Joosten die zestien weken met zwangerschapsverlof gaat.
Het is de tweede keer in deze
raadsperiode dat Bart Jilesen zijn
partijgenote Joosten tijdelijk vervangt vanwege zwangerschap. Van
eind oktober 2018 tot februari 2019

kwam de toen 19-jarige Leunenaar
ook al voor een periode van zestien weken in de gemeenteraad.
Hij was daarmee het jongste raadslid ooit in Venray.

IETS TE VIEREN?
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UIT Venray

Nicky Schraven Blitterswijck
Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit… Venray met
oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht
zijn gekomen. Deze keer Nicky Schraven, oorspronkelijk afkomstig uit Blitterswijck en nu woonachtig in
Melbourne, Australië.

key’ als in Nederland. Daarnaast is
Melbourne een fantastische stad met
heel veel goede restaurants, kunst en
muziek. Het is echt een wereldstad,
maar alsnog kun je in het weekend
naar hele mooie stranden of gaan
hiken in de bergen. Deze combinatie sprak me heel erg aan en ik was
eigenlijk ook gewoon toe aan een
nieuw avontuur in mijn leven.”

Hoogtepunt was de kermis

Waar Nederland momenteel in een
tweede lockdown zit, is Australië op
het moment van schrijven al weer
zeven weken coronavrij, ten tijden van
dit interview. Dat betekent dat Nicky
(28) weer meer kan ondernemen.
“We hebben hier een van de strengste lockdowns van de wereld gehad.
We zijn acht maanden in lockdown
geweest, waarbij we op een gegeven moment voor zes weken alleen
naar buiten mochten voor boodschappen en wanneer je een essentieel beroep had. Je mocht ook niet
verder dan 5 kilometer van je huis.
Er was hier veel minder weerstand
tegen die regels dan in Nederland
en er ontstond juist veel saamhorigheid. Mensen waarderen de kleine
dingen en elkaar meer. We hebben

nu al zeven weken geen corona meer
en iedereen waardeert het leven nu
enorm. Het is een heel fijn gevoel dat
we dit als maatschappij samen bereikt
hebben.” Tijdens de lockdown heeft
ze dan ook niet zoveel kunnen doen.
“Op de dag dat we verder dan 25
kilometer van huis af mochten, brak
ik mijn enkel tijden het rolschaatsen,
een uit de hand gelopen lockdownhobby. Ik heb wel het geluk gehad dat
ik gedurende de lockdown mijn banen
als ‘nanny’ en Nederlandse docente
heb kunnen behouden. Daarnaast ben
ik net klaar met een studie tot yogadocente. Ik maak nu yogafilmpjes in
het Nederlands voor op YouTube en ga
binnenkort starten met Nederlandse
yogalessen in het park geven hier. Op
deze manier kan ik mijn Nederlands

les geven oefenen. Mijn Nederlands
begint namelijk steeds meer te verwateren.

Nieuw avontuur
Het was de liefde die Nicky in eerste
instantie naar Australië voerde. Op
een reis door Sri Lanka ontmoette ze
een Australiër. “De angst van elke
ouder wanneer hun dochter gaat
reizen”, grapt ze. “Ik besloot om drie
maanden met hem door Australië
te reizen. Ik had al best veel gereisd
in de jaren ervoor, maar Australië
stond eigenlijk niet op mijn bestemmingenlijstje om ooit te bezoeken.
Maar door deze reis werd ik verliefd
op Australië, al doofde de liefde voor
de Australiër uit. De natuur is er echt
supermooi en het leven is meer ‘low-

Dat avontuur begon ooit in
Blitterswijck waar ze opgroeide met
een jongere broer en zusje. “Mijn
broertje woont in een huis tegenover mijn ouders en mijn zusje woont
nog thuis. Ik vond opgroeien in
Blitterswijck op de basisschool heel
leuk. Ik speelde heel veel buiten,
ging bij vriendinnetjes slapen, hutten bouwen, in de Maas zwemmen,
trampolinespringen en herinner me
eindeloze zomeravonden. Een hele
veilige jeugd. Met als hoogtepunt
de kermis elk jaar, want dan kon ik
de hele dag met vriendinnen spelen en mochten we bij elkaar blijven
slapen. Ik ben naar de middelbare
school gegaan in Horst, waar ik een
hele hechte vriendinnengroep kreeg
met meiden die niet in Blitterswijck
woonden, waardoor ik vaak in Horst
en Sevenum te vinden was. Elke dag
10 kilometer naar school toe fietsen en dan in het weekend ook nog
eens om uit te gaan, maakte dat ik
in Blitterswijck wonen als een tiener
niet echt fantastisch vond. Ik vond
Blitterswijck op de avonden in OJC
Dim na maar saai.” Ze kon dan ook
niet wachten om op haar 18e voor
haar studie naar Rotterdam te verhuizen. “Ik heb ongeveer acht jaar
in Rotterdam gewoond, toen begon
Rotterdam net zoals Blitterswijck
klein aan te voelen.”

Te relaxed
Tegenwoordig woont Nicky in de wijk
Fitzroy. Een hippe buurt waar veel
jonge mensen wonen en met barretjes, restaurant en kunstgaleries. “Er
zijn hier ook heel veel mooie parken
en er is een rivier prachtige natuur
heel dichtbij, waar ik graag wandel.
Het fijne van in Melbourne wonen
is dat de huizen hier heel groot zijn
en bijna altijd een tuin hebben. Iets

wat je je in Nederland niet echt
kan voorstellen en wat ik heel erg
ga missen terug in Nederland. Het
leuke van Melbourne is dat elke wijk
een soort van dorpje is. Je blijft heel
veel in een straal van 5 kilometer.
Ik fiets en loop eigenlijk bijna overal
heen. Elke wijk heeft een eigen cultuur. Het grote verschil tussen in
Nederland en Australië wonen is wel
dat mensen hier veel meer gefocust
zijn op een actieve levensstijl en buiten zijn. Het is hier heel normaal om
4 uur te rijden om een of twee nachten te gaan kamperen. Het zit hier
veel meer in de cultuur om in het
weekend de natuur in te gaan. Een
autorit van 2 uur wordt hier ook als
dichtbij gezien. Daarnaast is er hier
minder sociale druk. Wat heel fijn is,
want het leven in het algemeen is
veel relaxter. Maar soms in mijn ogen
ook een beetje te relaxed. Mensen
komen vaak te laat en ik vind dat
mensen ook minder hun afspraken
nakomen als in Nederland. Terwijl er
hier wel veel meer regels zijn, waar
mensen zich dan wel weer heel goed
aan houden.”

Limburgse asperges
Ondanks dat haar goed bevalt in
Melbourne, wil Nicky toch weer
terug naar Nederland gaan. “Corona
heeft me namelijk laten beseffen
dat ik graag dichterbij mijn familie
en vrienden wil wonen. Ik heb veel
meer waarderingen gekregen voor
langdurige vriendschappen sinds
dat ik hier woon. Het is heel fijn om
mensen om je heen te hebben die
jou echt kennen en die je vertrouwt.
Nieuwe vriendschappen opbouwen
kost heel veel tijd en energie. En ik
mis Limburgse asperges, bitterballen
en de Nederlandse fietspaden! Ik kijk
na maanden opgesloten te hebben
gezeten in de stad ook wel uit naar
de rust van Limburg.”

Ik mis Limburgse
asperges

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: privébeeld Nicky Schraven
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Omwonenden in hoger beroep tegen komst
zonnepark Blakterweg Oirlo
Het verzwegen en geheime zonnepark van Oirlo, zo noemt buurtbewoonster Wilma Hoeijmakers het
Solarpark Venray, het zonnepark van 4,4 hectare aan de Blakterweg vlakbij de A73. Vanaf het begin in 2016
voeren twee families, de directe buren van de zonneweide, al een strijd om onheil te voorkomen. Volgens
Hoeijmakers is de maat inmiddels vol en heeft zij hoger beroep aangetekend.

Omdat het zonnepark kleiner is dan
5 hectare valt het buiten de tender van gemeente Venray. Ook de
gemeenteraad hoeft geen toestemming te geven. Het College van B&W
kan voor een kleiner zonnepark
zelfstandig de omgevingsvergunning verlenen en dat gebeurde op
23 november. De bemiddeling van
energiecorporatie BeePower leverde
niet het gewenste resultaat op en de
Oirlose dorpsraad stelde zich neutraal
op. Nadat de gemeente de bezwaren afwees van de omwonenden,
zag Wilma Hoeijmakers geen andere
mogelijkheid dan in beroep te gaan bij

de rechtbank. “Draagvlak telt blijkbaar niet aan de Blakterweg”, zegt ze.
Voor haar is de maat vol. “De procedure is heel onzorgvuldig verlopen
zonder echt overleg. Steeds hoor je
opnieuw dat draagvlak in de omgeving zo belangrijk is bij zonneparken
en windmolens. Bij ons is geen enkele
sprake van draagvlak en toch wordt
dit plan doorgezet. De zonnepanelen
komen pal tegen ons perceel aan.”
De woning van de familie Classens
raakt daardoor nog meer ingesloten.
Aan de westkant ligt de A73 en aan de
noordzijde bedrijventerrein De Blakt.
Nu dreigt aan de zuidkant het laat-

Reijnders Onderhoud BV
erkent met
een PSO-certificaat
Reijnders Onderhoud heeft de Aspirant-status behaald op de
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke
toetsing door een gecertificeerde instelling blijkt dat Reijnders
Onderhoud aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en
binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de
PSO-Prestatieladder.
Het doel van de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) en
Reijnders Onderhoud is om meer
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt op een duurzame en
een kwalitatief goede wijze aan
werk te helpen. Dit doet Reijnders
door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Reijnders
kan met een PSO-certificaat bij
steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk maken van
Social return. “Daarnaast stimuleert Reijnders ook haar leveranciers en opdrachtnemers om
socialer te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor om producten
of diensten in te kopen bij andere
PSO-gecertificeerde organisaties.
Dit wordt ook wel ketenstimule-

ring genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien
we samen naar een inclusievere
samenleving toe”, aldus Gertjan
Reijnders, eigenaar Reijnders
Onderhoud.
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status,
Trede 1, Trede 2 en Trede 3.
Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen
kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met
socialer ondernemen. Het idee
achter de Trede-benadering is dat
organisaties kunnen groeien op de
PSO-Prestatieladder door op een
duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare
groepen in onze samenleving.

ste stuk landbouwgrond te verdwijnen. “Principieel zijn we hierop tegen.
Dat landbouwgrond wordt opgeofferd

voor zonnepanelen. We hebben hier
nogal wat moeten inleveren. Het is
niet netjes hoe het allemaal is verlopen. Dan druk ik me nog voorzichtig
uit.”
Het zonnepark van Solarfields in de
noordpunt van Oirlo, aan de overzijde van de A73, komt op 500
meter afstand van het woonhuis van
Classens. “Ik lees dat bij dit zonnepark
wel met de omgeving wordt gesproken terwijl daar geen woningen in de
buurt staan. Het lijkt wel of wij hier
aan de Blakterweg gewoon worden
vergeten.”
Wilma Hoeijmakers haalt aan dat de
brief van de gemeente over het vergunningsbesluit eind vorig jaar wel
twee weken onderweg was en dat
stukken naar een verkeerd mailadres
zijn gestuurd. “We hadden daardoor
nog maar vier weken om te reageren.
En dan zat ook nog de kerstvakantie
ertussen. Zo ga je niet met de buren
om. Het lijkt wel of er spelletjes zijn
gespeeld. Om het plan zo lang mogelijk te verzwijgen en geheim te houden.”
Het college concludeert dat het
plan past binnen het beleidskader
KODE en dat het zonnepark niet in
strijd is met een goede ruimtelijke

ordening. De bezwaren van beide
buren werden aan de kant geschoven.
De gemeente stelt dat meerdere
malen een omgevingsdialoog is
gevoerd en dat het plan hierop is
aangepast door onder meer de
zonnepanelen te verlagen. ‘Dat niet
iedere omwonende van het zonnepark
tevreden wordt gesteld, betekent
niet dat er onvoldoende draagvlak
in de omgeving is’, luidt de reactie
op de ingediende zienswijzen. ‘Bij
projecten zoals dit zonnepark moet
het college een afweging maken
tussen het belang van duurzame
energievoorziening in het kader van
de energietransitie en de belangen
van omwonenden. Het ontbreken van
draagvlak bij direct omwonenden is
in de belangenafweging niet zonder
meer het meest zwaarwegend.’

Het lijkt wel
of er spelletjes
zijn gespeeld

Tekst: Henk Willemssen

Ben jij gepassioneerd over alles
wat te maken heeft met applicaties
en gebruikers?
Sta jij voor kwaliteit en streef jij
ernaar om het maximale uit jezelf
en het team te halen?
Reageer dan nu!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande
technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 250 medewerkers en in het
Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Ter versterking van ons R&D team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Software Engineer (fulltime)
Als Software Engineer draag jij bij aan het realiseren
van een hoogwaardig uitbreidbaar software product.
Je levert een bijdrage aan de productarchitectuur en
specificaties door deel te nemen aan gezamenlijke
design sessies, het schrijven van ontwikkeltaken
en het maken van designs middels UML of andere
modelleertalen.
Daarnaast schrijf je je technische documentatie
weg op onze Wiki. Hier vind je overigens ook alle
documentatie welke je collega’s hebben vastgelegd.
Je volgt het ontwikkelproces op de voet en rapporteert dan ook op tijd wanneer er eventuele vertragingen of uitdagingen plaatsvinden. Afhankelijk van
je opgedane ervaring coach en begeleid je collega’s
in het team.
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te
benutten en behalen daarmee gezamenlijk een optimaal resultaat. We zoeken daarom gemotiveerde
vakmensen met kennis, kunde en durf, iemand die
ernaar streeft om zichzelf, collega’s, het ontwerp én
het eindproduct naar een hoger niveau te tillen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• Je beschikt over afgeronde Bachelor/Master informaticasoftware engineering of Business Informatics opleiding,
of van vergelijkbaar niveau;
• Ervaring in 1 of meerdere programmeertalen;
• Je beredeneert logisch en bent analytisch ingesteld;
• Je bent een pragmatische perfectionist die houdt van een
goede samenwerking in het team;
• Je communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
zijn goed te noemen.
Wij bieden:
• Een marktconform maandsalaris;
• Uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer en een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 vrije dagen en
13 adv dagen bij een fulltime dienstverband.
Meer informatie over Hotraco Group kun je vinden
op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).
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Gronddeal Jan Loonen

Adver torial

Brian Thĳssen, filiaalleider Tummers Roermond:

‘Geen sprake van schending
persvrijheid’

‘De kunst is dat klanten zich
ook nu gehoord voelen’

Burgemeester Luc Winants heeft de persvrijheid niet geschonden. Die
conclusie trok de gemeenteraad in de raadsvergadering van dinsdag 26
januari na een onderzoek over de rol van de burgemeester in publicaties
over de omstreden gronddeal van wethouder Jan Loonen.

“Ik werk al tientallen jaren in de wereld van bruin- en witgoed. Het is een dynamische branche; je hebt
namelĳk continu te maken met nieuwe producten en technieken. Dat maakt het werk interessant, net
zoals het feit dat je elke dag - voor en achter de schermen - met mensen bezig bent.
Verkopen kan iedereen wel, maar
de kunst is om ervoor te zorgen dat
klanten terugkomen. Ze moeten zich
door ons gehoord voelen. Daarom
is doorvragen zo belangrijk. Wat wil
iemand nu precies, wat vindt hij of
zij belangrijk? De persoonlijke
benadering staat bij ons voorop.
Mijn aanpak in klantcontact is bij
iedere klant weer anders. De één
houdt van een grapje, de ander
wordt vrolijk van een directe
benadering. Vertrouwen is voor
iedereen belangrijk. Helaas zijn
onze winkels nu tijdelijk gesloten,
maar ook nu gaan we voor een
persoonlijke benadering. Klanten
kunnen op verschillende manieren
contact met ons opnemen. Zo kunnen
ze ons natuurlijk altijd bellen met
een vraag, of wanneer ze hulp nodig

hebben bij een aankoop. Ook videobellen met
een verkoper uit de winkel is mogelijk. Een
bestelling plaatsen via onze webshop kan op elk
moment van de dag, tijdens de openingsuren
zijn er ook collega’s aanwezig die klanten
kunen helpen via de chat functie op
de website. Iets nieuws dat wij
introduceren is ‘persoonlijk advies
aan huis’. Klanten kunnen nu
een afspraak maken met onze
verkoopspecialist! Deze komt
vervolgens bij de klant thuis
voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of bel
085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

Jeroen

KG

T/PM

’’

Heb jij al ruime ervaring als
849,Test Engineer*65
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INCL. 5 JAAR
GARANTIE

649,

4K

ULTRA HD

QLED

SMART

1399,-

999,-

Ga jij ervoor zorgen dat onze
software vrij is van defecten?
* Na 11000 ccaashback vviia SSaamsung
Geldig tt//m 77--3-320221

Wasmachine WW80T734AWH/S2

• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

4K TV QE65Q67TASXXN

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

www.eptummers.nl

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

45%

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande
technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 250 medewerkers en in het
Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Test Engineer:

Test Engineer
In deze functie wordt jij verantwoordelijk gehouden
voor het functioneel en technisch testen van producten.
Als Test Engineer zorg je ervoor dat de software
vrij is van defecten teneinde van het opleveren van
hoogwaardige producten. De Test Engineer neemt hierbij
het eigenaarschap over alle activiteiten die nodig zijn om
deze hoge kwaliteitstandaard te valideren.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het schrijven van product testplannen
• Automatiseren van deze tests op basis van moderne
frameworks en oplossingen
• Het opzetten van een (automatische) teststraat op basis
van een afgestemd testplan
• Software ontwikkelaars betrekken bij het continue
verbeterproces
• Proactief coördineren en uitvoeren van testgevallen,
controles en onderzoeken
• Het beoordelen van de testresultaten en registreren
van bevindingen

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• Afgeronde MBO of HBO opleiding op het gebied van
ICT of Electrotechniek
• Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een
vergelijkbare rol
• Ervaring met regelsystemen en de agrarische sector
is een pré
• Communicatief vaardig in woord en geschrift
• Jij bent een teamplayer en een pragmatische perfectionist
Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling
centraal staat;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

In de bijeenkomst van de fractie
voorzitters op 12 januari kreeg Luc
Winants het verwijt dat hij de persvrijheid zou hebben geschonden, omdat
hij druk had uitgeoefend om een artikel
uit nieuwsblad Peel en Maas Venray te
houden. De burgemeester reageerde
direct dat hij geen publicatie had
tegengehouden. “Ik heb nooit gezegd
dat ze niet mochten publiceren. Dat is
de verantwoordelijkheid van Peel en
Maas Venray zelf. Ik heb wel om de
kans en tijd gevraagd tot een juiste
weergave van de feiten te komen”, zei
hij toen. Toch wilden de meeste partijen een onderzoek instellen en hoor
en wederhoor toepassen. Dat gebeurde
op vrijdag 22 januari in gesprek-

ken die onder leiding van fractieleider Martin Leenders (Samenwerking
Venray) plaatsvonden. “De conclusie
is dat de persvrijheid niet is belemmerd. Er is ook geen twijfel over de
integriteit van Luc Winants”, verklaarde
Leenders. Alle andere partijen konden
zich hierin vinden. “Er is veel commotie ontstaan. Laat het een leerproces zijn voor alle betrokkenen”, zei
Tino Zandbergen (Venray Lokaal). “De
persvrijheid was niet in het geding. Dit
hoofdstuk is afgesloten”, verwoordde
Henk Bisschops (PvdA). Luc Winants
was opgelucht dat hij is vrijgepleit van
de beschuldigingen. “Een integriteitvraagstuk is toch altijd spannend”, reageerde hij.

Terugkopelling enquêtes

Digitale informatieavonden
over windpark Venray
Er komt een nieuwe ronde informatieavonden voor de verkenning naar
een mogelijk windpark bij Venray. Deze avonden vinden digitaal plaats
op maandag 15 en dinsdag 16 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Per
avond is er plaats voor vijftig inwoners.
Tijdens deze ronde informatieavonden is er aandacht voor de terugkoppeling van enquêtes, veelgestelde
vragen en de locaties. Ook wordt
de stand van zaken besproken. In
december 2020 zijn de laatste ronde
digitale informatieavonden geweest.
Tijdens deze avonden hebben de
gesprekken met de diverse omliggende dorpen van de zoekgebieden
plaatsgevonden. Uit deze avonden en
ook de online enquêtes, mails en persoonlijke gesprekken, kwamen veel
vragen naar voren. De analyse daarvan wordt op 15 en 16 februari met
de inwoners gedeeld.
CDA Venray heeft bedenkingen of
een transparante en objectieve verkenning in een digitale omgeving

mogelijk is. Daarom gaat de partij
in de commissievergadering wonen
van 9 maart hier vragen over stellen.
De vragen zullen met name gericht
zijn op het proces en de gekozen
onderwerpen in het verkenningsonderzoek. CDA Venray wil van de
wethouder weten of langs participatie ook de invloed op de omgeving
en de gezondheid voldoende worden
meegenomen in het verkenningsonderzoek. De partij wil ook weten
waar de gemeente momenteel staat
met betrekking tot de hoeveelheid
hernieuwbare energie die wordt
opgewekt en/of binnenkort gaat
opwekking versus de gemeentelijke
doelstellingen.

Motie voor verkorting reistijd
naar HAP
Door het verkorten van de maximale reistijdnorm van 30 naar 20 minuten hopen politieke partijen de sluiting van de huisartsenpost (HAP) in
Venray te voorkomen. SP, ProVenray, D66, PvdA en Venray Lokaal
dienen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 februari een motie in.
Deze motie geeft het College van B&W
de opdracht bij het ministerie van
Volksgezondheid aan te dringen op het
terugbrengen van de maximale reistijd
naar een huisartsenpost van 30 naar 20
minuten. De vijf partijen hopen daarbij
op de steun van de gemeenteraad van
Horst aan de Maas en Provinciale Staten
die zich ook hebben uitgesproken tegen
de sluiting van de huisartsenpost in
Venray. Ondanks alle protesten bleef
huisartsencoöperatie Cohesie bij het
standpunt de post in medisch centrum
Wieënhof per 1 april 2021 te sluiten.

Cohesie gaat de spoedzorg in NoordLimburg centraliseren in Venlo.
Op 14 januari vond een gesprek
plaats tussen de raadsfracties en het
Cohesie-bestuur. De fractievoorzitters noemden het gesprek onbevredigend omdat beide partijen
niet dichter bij elkaar zijn gekomen.
De fractieleiders hadden hun twijfels over de onderbouwing en uitleg.
Ook betreurden ze het dat Cohesie
niet wil meedenken over een alternatieve oplossing.

0402 \ nieuws

Aangekondigde rellen
in Venray voorkomen
In Venray hebben zaterdag 30 januari ondanks de via social media
aangekondigde rellen geen grote incidenten plaatsgevonden. De
politie hield circa 90 voertuigen staande en werden samen met de
Venrayse boa’s 270 personen gecontroleerd. Ongeveer tachtig
personen werden preventief gefouilleerd. Een klein aantal mensen
werd de gemeente uitgezet, op basis van de noodverordening.
Sinds de avondklok van kracht
is zijn er meer politieagenten in
geheel Nederland in dienst om
de coronamaatregelen, zoals de
avondklok te handhaven. Zo ook bij
de politie Venray-Gennep.
Zaterdag is er in Venray vanuit de
politie opgeschaald. Zo waren alle
wijkagenten van Venray in dienst,
aangevuld met meerdere politie agenten van de basiseenheid
Venray Gennep.
Interne politiediensten zoals leden
van de Mobiele Eenheid, hondengeleiders, dronepiloot en de
informatiediensten hebben het
politieteam hierbij ondersteund.
Waar nodig werden mensen
gefouilleerd. Met de noodverordening in de hand werden sensatiezoekers uit andere gemeenten al
aan de grenzen van de gemeente
Venray opgevangen en teruggestuurd. Kentekens werden opgenomen.

“Alles wat we hebben gedaan
hebben we gedaan uit voorzorg”,
zegt burgemeester Luc Winants.
“De signalen die we kregen waren
serieus. Die konden we niet negeren. We hebben ons goed voorbereid, maar naar mijn idee niet
overdreven. Als we niets hadden
gedaan en het was uit de hand
gelopen was de schade veel groter
geweest. Ook de complimenten
aan de ondernemers en de inwoners van onze gemeente, die ogen
en oren open hielden en ons tipten. Dank daarvoor. Tegelijkertijd
moet je constateren dat al dat
werk de gemeenschap veel geld
heeft gekost, geld dat we op een
veel betere manier hadden kunnen
besteden. Ik hoop dat de degene
die dit met zijn bericht heeft veroorzaakt, zich dat realiseert.”
De noodverordening die de burgemeester vrijdag 29 januari instelde,
blijft nog van kracht tot 9 februari.

Jongen aangehouden
voor opruiing
Een 17-jarige jongen uit Horst aan de Maas is maandag 25 januari
in Venray aangehouden voor opruiing. De jongen wordt ervan
verdacht opruiende berichten verspreid te hebben.
Op Instagram meldt de politie dat zij
veel berichten en informatie ontvangt over opruiing en mogelijke
ongeregeldheden die plaats zullen
gaan vinden. Zo ook op maandag 25
januari. Na onderzoek was al snel
duidelijk wie het bericht had opgemaakt en verzonden. Het bericht

was voor zover bekend maar zeer
beperkt gedeeld. De verzender van
de berichten, een 17-jarige inwoner van Horst aan de Maas, werd
dezelfde dag aangetroffen in het
centrum van Venray en aangehouden. De verdachte is daarop overgedragen aan de recherche.

Vier wijken laagste score

VVD stelt vragen
over verkeersonveilige wijken
Vier wijken in Venray behalen de laagste score van één ster in het onderzoek naar verkeersveiligheid van RTL Nieuws. VVD-raadslid Bas Künen
stelde vragen aan het College van B&W van Venray over de onveilige
plekken in Venray.
In heel Nederland krijgen volgens het
onderzoek 777 buurten de slechtste
score van één ster waarvan vier in
Venray. Dit betekent dat deze buurt
vijf keer verkeersonveiliger is dan
gemiddeld. De vier wijken met het
grootste risico op een verkeersongeluk zijn Venray-centrum, Bomenbuurt,
Centrum-West en Veltum.
Volgens het onderzoek van RTL
Nieuws, dat is gebaseerd op gegevens van Rijkswaterstaat en TomTom,
gebeurden in Venray 264 ongevallen in de afgelopen drie jaar. Bij 61
ongelukken vielen doden of gewonden en bij 203 ongevallen waren er
geen slachtoffers.
Van de dorpen behaalde Oostrum

de slechtste score met 51 ongevallen. Op de voet gevolgd door Heide
met 49 ongevallen. Dit hoge cijfer
komt waarschijnlijk door de drukke
Deurneseweg. De scores van de
ander dorpen zijn: Ysselsteyn 41,
Leunen 39, Wanssum 25, Veulen 13,
Oirlo 10, Castenray 9, Vredepeel 8,
Merselo 6, Blitterswijck 5, Smakt 5
en Geijsteren 2.
Bas Künen wil weten of deze cijfers
bekend zijn bij de gemeente. “Vindt
u ze ook niet goed en denkt u dat het
beter kan”, vraagt hij aan het college.
De VVD wil ook weten waar de onveiligste plekken precies zijn en of er
maatregelen worden genomen om de
verkeersveiligheid hier te verbeteren.
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Militaire oefening De Peel
Defensie houdt van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari een oefening op en rondom het
defensiecomplex De Peel in Ysselsteyn. Omwonenden die overlast ervaren kunnen dit melden via de website
van de Luchtmacht.

Tijdens de militaire oefening
BASIC Strike worden zogenoemde
Joint Terminal Attack Controllers
(JTAC) opgeleid op het gebied van
grond-lucht samenwerking en
het leveren van luchtsteun voor
grondtroepen. Het trainen van de
grondeenheden gebeurt overdag
met trainingsvliegtuigen. Door

middel van CAS (Close Air Support)
leveren militaire gevechtsvliegtuigen
vuursteun op korte afstand aan eigen
troepen die in benarde situaties
zitten. Het goed in de praktijk
opleiden van Joint Terminal Attack
Controllers (JTAC) is volgens defensie
nodig omdat CAS een grote mate van
coördinatie tussen vliegtuigen in de

Foto van de maand
Omroep Venray wil graag de mooie plekjes van
de gemeente Venray aan haar inwoners laten
zien. De leuke evenementen, mooie avondrode
luchten, sfeerimpressies van gebeurtenissen,
mooie natuurfoto’s, leuke en grappige kiekjes of juist
een foto van het ochtendgloren. Het maakt niet uit!
Ben jij hobbyfotograaf of maak je gewoon af en toe een
foto? Of heb je toevallig een mooie foto gemaakt met
je mobiel? Stuur hem op naar Omroep Venray. Iedere
maand zullen de mooiste foto’s meedraaien in de cyclus
op de website van de Omroep. De allermooiste foto zal
vooraan gezet worden en deze zal ook op de Facebookpagina van Omroep Venray geplaatst worden onder de
titel: “Foto van de maand”. Natuurlijk zal de naam van de
fotograaf vermeld worden.
Uitdaging; waar moet een foto aan voldoen?
• De foto’s op de website hebben een aparte
maatvoering.
• Zij worden terug gesneden naar een formaat van
1200 x 350 pixels met een resolutie van 75 dpi.
• Omroep Venray zal de foto’s zodanig bewerken dat
dit past.
• Let wel op bij het maken van de foto dat de
foto liggend is en het beeldvlak past binnen de
maatvoering.
• Ivm privacy is het niet de bedoeling dat er mensen op
de foto staan, mits u het zelf bent. (graag vermelden)
De foto’s kunnen gestuurd worden naar:
redactie@omroepvenray.nl onder vermelding van:
foto van de maand.

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

lucht en de militairen op de grond
vergt.
De praktijkdagen van CAS-opleidingen
worden dit jaar net als voorgaande
jaren enkele malen op en rondom
de Peel gehouden.
Kijk voor meer informatie op
www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen

Omroep
VenrayRadio
Vanwege corona komen onder
staande radioprogramma’s
tijdelijk te vervallen:
Zondag:
08:00 - 09:00 uur
Moments To Remember
11:00 - 12:00 uur
Rond de tafel (dit uur een extra
Wette Nog uitzending!)
14:00 - 17:00 uur
Zondagmiddag Live
(Sportprogramma)
Maandag:
20:00 - 21:00 uur
Country Memories
21:00 - 22:00 uur
SixtiesPopGold
Dinsdag:
18:00 - 19:00 uur
SixtiesPopGold (herhaling)
20:00 - 21:00 uur
TimeSwitch
Vrijdag:
18:00 - 19:00 uur
Tempo Dulu
20:00 - 23.00 uur
VrijLaat!
Zaterdag:
21:00 - 22:00 uur
Rock In Rooj
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VVD Venray

‘Ennen boer en ’n vaerke werre knaojende vet’
Deze spreuk staat op de Venrodse scheurkalender en slaat de spijker
op de kop. Het betekent zoveel als: wie altijd moppert, heeft het zo
slecht nog niet.
Spreuken uit Venray van vroeger zijn
ook anno 2021 een waarheid als een
koe. Want ‘knaojen’ dát kunnen we
en dat doen we dan ook veelvuldig. Over het weer natuurlijk en over
het afvalbeleid bijvoorbeeld. Want
wie ergert zich niet aan die uitpuilende ondergrondse containers en
dan vooral die puinhoop die ernaast

CDA Venray

staat? We mopperen over fietsers in
de winkelstraten en bestemmingsplannen met grote logistieke dozen
en over vliegveld de Peel, over zonneparken en nog zo veel.
Maar zoals het spreekwoord zegt,
zo slecht hebben we het eigenlijk niet. Er wordt meer ‘geknaojd’ dan ‘gestuut’ op de dingen die

goed gaan. Zo is het Annaterrein
een parel in wording, steeds meer
natuur wordt voor mensen toegankelijk zoals de Leunse Paes en
de Oostrumse Heide. De ontwikkeling van Mooder Maas en de
Wanssumse haven vordert gestaag.
Woningbouwprojecten in de kerkdorpen die de leefbaarheid vergroten
en toekomstige opleidingsmogelijkheden bij de HAS en de Universiteit
Maastricht door de aansluiting bij de
Brightland Campus. De coronamaat-

regelen worden goed nageleefd en
er zijn er mooie burgerinitiatieven
om elkaar te helpen in deze lastige
periode. We kopen lokaal en hebben
oog voor kwetsbaren.
Hebt u goede ideeën en wilt u meebouwen aan een fijne woonplaats,
dan bent u welkom bij VVD Venray.
Laten we minder ‘knaojen’ en het
samen doen.

mijn gevolgen kunnen overzien. Nu
bezweren wij deze crisis niet door
met het vingertje te wijzen of ruzie
te maken over wie wat gedaan heeft.
Beter is te bekijken hoe we hier
samen uit kunnen komen. Daarbij
zal meer oog moeten komen voor de
nevenschade die gepaard gaat met
maatregelen. Om mij heen broeit het
en je merkt, de koek is op, de rek is
er uit. Wat kan en mag je nog verwachten van mensen die het aan de
andere kant van de samenleving zo

ontzettend zwaar hebben. Middels
meerdere brieven en overleg heb ik
onze Tweede Kamerfractie gevraagd
meer oog te hebben voor deze ontwrichting van onze maatschappij
en via deze weg doe ik het nog een
keer. Dus regering, kom met perspectief dan houden mensen het misschien nog even vol!

In de commissie wonen van dinsdag
19 januari hebben we daarom aangeven vóór een verhoging van de
maximale koopsom naar 225.000 euro
te zijn. Sinds 2018 is de maximale
hypotheek op een woning even hoog
als de marktwaarde. Vaak zijn voor
starters de bijkomende kosten zoals
de taxatie- en notariskosten en de
overdrachtsbelasting de genadeslag.
Buiten het feit dat er meer gebouwd
moet worden, vinden wij dat dit kansen biedt voor de vele starters die

door bijvoorbeeld een te hoge studieschuld niet in aanmerking kunnen
komen voor een woning. Wij vinden
deze lening daarom een belangrijk
instrument voor woningzoekende
starters aan de onderkant van de
woningmarkt. Meer weten over deze
bijzondere hypothecaire lening? Zie
www.venray.nl/starterslening of de
website van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting, www.svn.nl

Dorris van Dijck
Commissielid

De koek is op
Tijdens een interview hoorde ik onze minister-president zeggen dat
wij als samenleving verantwoordelijk zijn voor het onder controle
krijgen van de huidige crisis. Daar moest ik even voor gaan zitten.
Solidair zijn met elkaar: ja. Naar elkaar omkijken: ja. Rekening houden met elkaar: ja. Maar verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen van kabinetsbesluiten gaat te ver.
Simpel onderzoek op de website
van het Centraal Bureau Statistiek
laat zien dat de zorg al jaren verschraalt, zowel het aantal bedden als
ook het aantal handen aan het bed.
Dit ondanks de groei en vergrijzing

Venray Lokaal

van de bevolking. Dat waren besluiten van de afgelopen kabinetten en
ja, die zijn democratisch gekozen
dat klopt, maar nee van de gewone
burger van Nederland kan niet verwacht worden dat zij de lange ter-

Emma Palmen,
Provinciale Staten Limburg

Starterslening
Niemand heeft het zo moeilijk op de huizenmarkt als de starters. Ze
willen heel graag, maar komen er niet tussen op de huidige woningmarkt. In ruim tien jaar tijd is het aantal starters op de woningmarkt
met één derde afgenomen. De provincie verstrekt samen met, en via
de gemeente, startersleningen om jonge starters op de woningmarkt
extra te helpen.
De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en
het bedrag dat je bij je bank kunt
lenen. Het is een aanvulling op je
eerste hypotheek. Dit is belangrijk,
omdat deze groep het vaak heel

moeilijk heeft om een woning te
vinden en te kunnen financieren.
Momenteel is de maximale koopsom
om in aanmerking te komen voor een
starterslening 200.000 euro. Dit is
voor Venray simpelweg niet genoeg.

Mees Hillenbrink, commissielid Wonen

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.

Vacatures
Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.
Kijk voor de volledige vacatures
op www.prosea�ng.nl/vacatures

Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- CNC OPERATOR HOUTWERKPLAATS (BIESSE)
- CNC OPERATOR SNIJDERIJ (LECTRA)
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- PRODUCTIEMEDEWERKER STOFFEERDERIJ
Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur
Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�

0402 \ opinie

11

Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt
dient de communicatie tussen de verschillende
zorgaanbieders te worden verbeterd
Wellicht bent u of een van uw familieleden wel eens onderzocht of behandeld door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat gebeurt dan na
een verwijzing van de huisarts. De huisarts wordt na dat onderzoek door de specialist geïnformeerd over het resultaat. De huisarts bepaalt
daarna, al dan niet in overleg met de patiënt, een eventueel vervolgtraject. Tot zover is deze zorgverlening duidelijk. Problemen kunnen echter
ontstaan als in de eventuele nabehandeling niet alle betrokkenen de gemaakte afspraken nakomen.
Nog gecompliceerder wordt het als verschillende
specialisten, ieder met hun eigen expertise, zich
over het probleem van de patiënt gaan buigen.
In het vervolgtraject kan zowel de huisarts, de
apotheker, de fysiotherapeut en de thuiszorgorganisatie worden betrokken. Mogelijkerwijs bestaat
de kans dat niet iedereen van deze zorgaanbieders op de hoogte wordt gesteld van de onderling
vooraf gemaakte afspraken. Als gevolg daarvan

weet de patiënt, die toch het middelpunt van het
betreffend probleem is, soms niet of er wellicht iets
over het hoofd wordt gezien. Omdat het systeem niet
laagdrempelig is, is het voor sommigen niet mogelijk daar zelf actie in te ondernemen. De Stichting
Burgers van Venray vraagt zich af of inwoners van de
gemeente Venray mogelijk zo’n situatie wel eens in
zijn of haar omgeving hebben meegemaakt. Daarom
wordt u gevraagd uw mening te geven op de stelling:

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient
de communicatie tussen de verschillende zorgaanbieders te worden verbeterd. Op de website www.
burgersvanvenray.nl heeft u gedurende de maand
februari de mogelijkheid aan te geven of u het hiermee eens of oneens bent. Ook bestaat de mogelijkheid uw mening op deze site te plaatsen.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van
de arbeidsbureaus
In de maand januari stond op de website Burgers van Venray een stelling die zowel prikkelend als suggestief was. Men kon namelijk reageren op
de stelling: Arbeidsmigranten zijn de moderne slaven van de arbeidsbureaus. Vooral het daarbij gebruikte woord ‘slaven’ was voor enkele
respondenten reden om zich daarvan te distantiëren.
De bedoeling van de stelling was om aan te
geven dat arbeidsmigranten, die om financiële redenen hun land verlaten om hier vrijwillig
te komen werken, zich dan soms ‘slaafs’ moeten schikken in datgene wat de arbeidsbureaus
voor ze geregeld hebben. Verreweg de meeste
respondenten hebben de betekenis van die
woordkeuze begrepen. Een enkeling begreep
de verwijzing naar de slavernij uit het verre
verleden helaas niet.
74 procent van de respondenten was het eens
met de stelling. Overigens blijkt uit de meeste
reacties van de 26 procent oneens stemmers
dat de arbeidsmigranten er zelf voor kiezen
om hier te komen werken. Het is aan te bevelen om de diverse reacties nog eens na te lezen
op de website Burgers van Venray bij de groep

‘vorige stellingen’.
Femke is het eens en stelt dat ze hierheen komen
en alles achterlaten om werk te doen waar we hier
blijkbaar onvoldoende mensen voor kunnen vinden.
“Ze verdienen, net als iedereen, respect, een menselijke behandeling en normale arbeids- en woonomstandigheden.”
Peter denkt dat de gemiddelde Nederlander niet
op zo’ n wijze wil werken. “Meer dan een werkdag
van 8 uur, meer dan 5 werkdagen in de week. Dan
nog een slecht salaris en de huisvesting is ook nog
eens kostbaar voor de arbeider. Misschien moet je
afvragen of we al dat werk wel in Nederland moeten doen en niet in Polen of zo. Hoeven die mensen
ook niet naar Nederland te komen.”
Wim geeft aan dat mensen er zelf voor kiezen om
hierheen te komen. “Echter worden ze vaak als

tweederangsburgers behandeld door de diverse
uitzendbureaus en worden uitgebuit. Slechte huisvesting en uitbuiting roept negatief gedrag op bij de
arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaat een negatief
beeld van de gemiddelde arbeidsmigrant. Dit terwijl
het slechts een kleine groep is die overlast bezorgt.
Veel arbeidsmigranten zijn al goed geïntegreerd in
de samenleving in Nederland. Velen wonen met
hun gezin in de woonwijken van Venray en zij hebben zich aangepast. Zij werken hard en leveren puik
werk af. Zij voeren werkzaamheden uit die gewone
Nederlanders niet willen doen.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.
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Adver torial

CITAVERDE College Horst
Kempen creëert
Kempen creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding
#kempencreëert
#kempencreëert
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
0619076959
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
www.samenzijn-samengroeien.nl
Persoonlijke & Spirituele ontwikkelings
Workshop via online platform.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
gaderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37. Ook zat.
open 08-17u.
Thuiswerkplek nodig? Ga dan naar
Hagro Kantoormeubelen voor al uw
nieuw en gebruikt kantoormeubilair.
Tel. 077 398 80 37.
Trap bekleden va €350,00 incl.
tapijt. Bel voor gratis prijsopgave bij u
thuis:0616374514.Woningstoffeerderij
vd Broek

Opnieuw beoordeeld
als Superschool
Elsevier Weekblad vergelĳkt middelbare scholen op basis van
‘harde’ onderwĳsresultaten van de Inspectie van het Onderwĳs.
Elsevier heeft CITAVERDE College Horst voor de derde keer het
predikaat ‘Superschool’ toegekend, voor de vmbo Gemengde/
Theoretische leerweg. De vmbo Basis - en Kaderberoepsgerichte
leerweg werd beoordeeld met ‘Goed’.
CITAVERDE College onderscheidt
zich van andere scholen door
het werken in leergebieden.
Leerlingen krijgen vakken als taal,
mens en maatschappij en exacte
vakken aangeboden in blokken
van een halve dag. Deze blokken
worden gegeven door een vast
team van docenten.
In het onderwijsprogramma
staan aandacht voor mens, dier
en omgeving centraal. De school
werkt samen met onderwijspartners, gemeenten en bedrijven
in de regio.

Willy’s Wereld

Column

Stil in de Peel
Het had een groot feest moeten
worden: de 100e verjaardag van
Ysselsteyn. Hoewel ik binnenkort in Venray woon, was ik
toch ingestapt in het comité dat
het eeuwfeest organiseert. De
plannen zijn groots maar
vooralsnog wordt deze verjaardag door de coronacrisis ingehaald.
In 1916 trokken mijn overgrootvader en mijn opa de Peel in om
grote stukken grond te ontginnen. Vijf jaar later leidde dit tot
de oprichting van Ysselsteyn.
Overnachten deden ze in één van
de eerste stenen gebouwtjes op de
plek waar nu aan de Deurneseweg
camping de Pionier is gevestigd.
In 1996, bij gelegenheid van 100
jaar De Pionier, hebben we een
toneelstuk opgevoerd. In één van
de scenes wordt ingegaan op de
eenzaamheid in de Peel. Een broer
van mijn opa ligt op een bed van
stro. Het is aardeduister en stil, op
de geluiden van enkele dieren na.
De stilte zorgt voor een rusteloze
nacht en angstige dromen.
Het wordt ook nu weer steeds stiller in de Peel. Het is nu bijna een
twee weken geleden dat de avondklok werd ingesteld. Niet eerder
sinds de oorlog werd deze drastische maatregel genomen. Hoewel
ik het nog niet zeker weet, denk ik
toch dat ik voor de maatregel ben.
De twijfel zit hem vooralsnog in
het effect op het terugdringen van
het virus en op de invloed op de
gemoedstoestand van mensen die
al eenzamer zijn.
Aan de andere kant ben ik, en u
ook, helemaal klaar met die coronacrisis. Dus nu maar even pittige
maatregelen zodat we straks weer
doorkunnen. Ik heb wel weer zin
in een verjaardag, een eeuwfeest,
een terras, een carnavalsbal. Onze
voorvaderen hebben zich niet het
zweet op de rug gewerkt en dorpen uit de grond gestampt om vervolgens allemaal binnen te blijven
zitten. Tijd weer voor leven in de
brouwerij. En juist daarom slikken we nu maar deze bittere pil.
Dan kunnen we straks weer ‘los’.
Mochten we dan toch nog willen
genieten van de rust, kunnen we
altijd nog wandelen in de stilte van
de Peel.
Hou vol

Spoorweg 8, 5963 NJ Horst
T 077 398 16 20, E horst@citaverde.nl
I www.citaverde.nl
Willy
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25 en 40 jaar lid

Vier jubilarissen bij het Venrays
Mannenkoor

n

Vier leden van het Venrays Mannenkoor hebben onlangs een bijzondere mijlpaal bereikt. De leden Loet
Janssen en Tonny van de Boom vierden hun 25-jarige lidmaatschap, Sjaak Hendriks en Theo Janssen zijn al
40 jaar lid bij het mannenkoor.
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PlusJeHuis: start met energie besparen
Direct inzicht in hoeveel u kunt besparen
Er zijn verschillende manieren om uw huis energiezuiniger
te maken. Met welke maatregel bespaart u het meest en
wat is het beste voor uw woning? Met PlusJeHuis krijgt u
dit snel inzichtelijk. De voordelen van PlusJeHuis:

n
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u

s
van
s

-

r jaar
per jaar

Gratis advies op maat over energiebesparing
Binnen 5 minuten gereed
Persoonlijk contact over de mogelijkheden
Interessant? Dan regelen we de uitvoering ook voor u.

Duurzaam
wonen
Duurzaam wonen
Bespaar
geld
Bespaar geld

Uw energieverbruik daalt met 35% tot wel 60%.
Hoe u kunt gaan besparen op uw energierekening?

Isoleren
schuin dak
bij verwarmde zolder

ten

€ 600,-

per jaar

Eenmalige kosten
€ 4.700,-

per jaar

Waterzijdig
inregelen
eenmalige handeling

€ 100,-

per jaar

HR++ glas
vervanging van
enkel glas

8 februari
februari 2021
€ 350,8
2021
€ 230,Isoleren vloer
van begane grond

per jaar

Eenmalige kosten
€ 3.500,-

Eenmalige kosten
€ 1.600,-

Wilt u ook aan de slag gaan met het energiezuinig

Wilt u ook aan de slag gaan met het energiezuinig

Duurzaam wonen
€ 700,€ 290,Bespaar geld

maken van uw woning en het opwekken van uw eigen

maken van
duurzame

per jaar

ten

eon
gens

n
ns

ar

g.nl

l

eon
gens

g.nl

Nijenhuis feliciteerde de jubilarissen
daarom persoonlijk bij de leden thuis.

Duurzaam wonen
Gratis
webinar
Gratis webinar Alternatieve vastelaovend
Bespaar geld
per jaar

s
van
s

avond. Net als vele andere activiteiten kunnen de wekelijkse repetities
ook niet doorgaan. Voorzitter Diederik

Online quizzen en podcasts

Kosten afhankelijk
van situatie

Eenmalige kosten
€ 4.700,-

ar

-

€ 750,-

Zonnepanelen
3000 Wattpiek 10
panelen

Vanwege de coronamaatregelen was
het niet mogelijk om deze jubileums
te vieren tijdens de jaarlijkse feest-

Warmtepomp
isoleren
uw
woningbij uw
en het opwekken
(5kW hybride)
energie?
Met PlusJeHuis
helpt
spouwmuur
HR-ketel

van uw eigen

Volta Limburg

duurzame
energie?
Met comfortabel
PlusJeHuis enhelpt
Volta wonen.
Limburg
per jaar
u stap voor
stap naar
duurzaam
per jaar
u stap voor stap
naar comfortabelEenmalige
en kosten
duurzaam wonen.
Eenmalige kosten
€ 4.000,-

€ 2.300,-

Gemeente Venray en Volta Limbug organiseren op maandag

Gemeente
en Volta
Limbug
organiseren
8 februariVenray
om 19.00
uur een
webinar
waarbij op
wijmaandag
u alles
8 vertellen
februari
om
uur
een aan
webinar
waarbij
u alles
over19.00
de
mogelijkheden,
deonze
investeringen,
de
Geïnteresseerd?
Meld
u snel
voor
gratiswij
webinar
op 8 februari om 19.00 uur:

terugverdientijd
en bijbehorende
subsidies.
vertellen
over de
mogelijkheden,
de investeringen, de

voltalimburg.nl/plusjehuisvenray

terugverdientijd en bijbehorende subsidies.

Gratis webinar
Meld u aan: voltalimburg.nl/plusjehuisvenray
Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Wij staan
voorvoltalimburg.nl/plusjehuisvenray
u klaar via 088 – 027 8920
Meld
u aan:

8 februari 2021
op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur en
op zaterdag van 09.00 – 13.00 uur.

Of stuur een mail naar Joeri of Gideon. We geven graag
Wilt
u ook
aanvragen.
de slag gaan met het energiezuinig
antwoord
op uw

maken van uw woning en het opwekken van uw eigen
duurzame energie? MetJoeri
PlusJeHuis helpt Volta Limburg
Gideon
Hermens
Kentgens
u stap voor stap naar comfortabel en duurzaam wonen.
Gemeente Venray en Volta Limbug organiseren op maandag
8 februari om 19.00 uur een webinar waarbij wij u alles
vertellen over

de mogelijkheden, de investeringen, de

terugverdientijd
en bijbehorende subsidies.
jhermens@voltalimburg.nl
gkentgens@voltalimburg.nl

Meld u aan: voltalimburg.nl/plusjehuisvenray

in gemeente Venray

Tot de grote spijt van vastelaovesfans zal er dit jaar geen ‘echte’ vastelaovend worden gevierd. Geen prinsenbal, optochten of pilsjes drinken met vrienden en (on)bekenden, zoals gewoonlijk tijdens deze drie dolle dagen
van het jaar. Toch organiseert het merendeel van de carnavalsverenigingen in gemeente Venray activiteiten
die binnen de coronamaatregelen mogelijk zijn.

Gratis webinar

geschonken aan kiekjes die in het verDe online quizen zijn dit jaar populeden zijn gemaakt. Meer informatie
lairder dan ooit. De Zagewetters uit
zal binnenkort te lezen zijn in de LVH
Merselo houdt zondag 7 februari
Courant, op sociale media en op de
een vastelaovesliedjesbingo die om
15.11 uur begint. Vorst Ruud zal vanuit site van CV ’t Knölleke.
Café Den Tommes de quiz presenteren. Dat geldt ook voor Vastelaoves
Pielhaas uit Venray.
Zaterdagavond
13 februari
startslag
car- gaanvereniging
Wilt u ook
aan de
met hetDe energiezuinig
Elk weekend voor carnaval zit iemand
navalsvereniging De Keieschieters uit
maken van uw woning en het opwekken van uw eigen
uit de vereniging klaar om een podGeijsteren met een Keieschieterskwis
duurzame
Met
helpt
Volta Daarin
Limburg
cast op
te nemen.
komen
voor jong
en oud energie?
met daarna
de PlusJeHuis
u stap voor
stap
naar comfortabel
en duurzaam
wonen. aan bod
verschillende
onderwerpen
bekendmaking
van de
Uuleplak
en
die te maken hebben met carnaval.
de vlaggenfoto. Op zondagmiddag
Daarnaast heeft de vereniging een
14 februari vindt er nog een muziekGemeente Venray en Volta Limbug organiseren op maandag
talkshow gemaakt met vijf uitzendinbingo plaats met de uitreiking van
8 prijzen.
februariCarnavalsvereniging
om 19.00 uur een webinar
wij u alles
gen diewaarbij
online worden
uitgezonden.
enkele
In
het
programma
‘Dag
De Schanseknuppels
uit
Castenray
vertellen over de mogelijkheden, de investeringen, vasteloavend’,
de
dat
45 tot 60 minuten duurt, komen
organiseert
op carnavalszondag
een
terugverdientijd
en bijbehorende
subsidies.
online interactieve quiz waar iedereen oude fragmenten voorbij, worden
mensen geïnterviewd over vastevia Cahood aan mee kan doen.
loavend.
Daarnaast zijn de carnavalsvereniMeld u aan: voltalimburg.nl/plusjehuisvenray
gingen druk bezig met online uitzendingen met praatprogramma’s
Speurtocht
en fragmenten uit het verleden. Zo
Zowel carnavalsvereniging
is Teevee en radio Pielreus gebo‘t Knölleke, De Schanseknuppels en
ren bij De Pielreus in Ysselsteyn
De Zagewetters hebben een speuren komt de revue van de Ruuk in
tocht uitgezet. In Leunen kunnen
Blitterswijck online de huiskamer in.
de kinderen van zaterdag 13 februCarnavalsvereniging ‘t Knölleke uit
ari tot en met dinsdag 15 februLeunen zendt op zaterdag 13 februari verkleed mee doen aan de
ari van 20.00 tot 22.00 uur een carVastelaovesspeurtocht ’t Knölleke.
navaleske uitzending uit waarbij er
Dagelijks tussen 10.00 uur en 17.00
terug wordt gegaan in de tijd en oude uur zullen alle vragen en opdrachten
beelden worden getoond van de
tevoorschijn komen in Leunen. Wel
vastelaovend in Leunen. Tussendoor
wordt gevraagd te houden aan de toezal er op ludieke wijze aandacht
gestane groepsgrootte en de ander-

8 februari 2021

halvemetermaatregel.
De speurtocht die in Castenray wordt
georganiseerd blijft een verrassing
voor de kinderen. Deze is bewust
alleen voor de jeugd tot en met
12 jaar zodat de tocht coronaproof
afgelegd kan worden, laat de organisatie weten.
De Zagewetters heeft voor de kinderen ‘verkespuzzeltocht’ uitgezet in
het dorp die tot en met 16 februari te
lopen is. Binnen de bebouwde kom
zijn letters verstopt die samen een
woord vormen.
In Heide heeft De Hedsbuülen een
interactieve QR-tocht gemaakt.
Kinderen en jongeren kunnen samen
met hun ouders of opa en oma een
alternatieve carnavalsoptocht beleven.
Deze tocht is te lopen vanaf carnavalszaterdag 13 februari tot zondag
20 februari.

Hang de vlag uit
Daarnaast roepen alle verenigingen de inwoners van de gemeente
op om hun huis te versieren.
Vastelaovesvereniging De Pielhaas
richt zich ook op de winkeliers die
het centrum kunnen versieren en de
De Keieschieters vragen de kinderen
uit het dorp om met LEGO, Duplo of
Knex iets te knutselen voor de miniatuur optocht en hiervan een filmpje te
maken.

0402 \ verenigingen

Onzekerheden over coronavirus

Goede Doelen Week Venray en
kerkdorpen uitgesteld naar najaar 2021
Goede Doelen Week Venray en kerkdorpen is naar het najaar verplaatst vanwege de onzekerheden die het
coronavirus met zich meebrengt. Dat betekent dat de eerstvolgende Goede Doelen Week zal worden gehouden
vanaf 27 september 2021.
In 2020 is de collecteweek al eens
afgelast vanwege de coronacrisis. “We
hadden aanvankelijk nog hoop op uitstel naar het najaar, maar het mocht
niet zo zijn. En nu is het 2021 en nog
steeds is het houden van een gezamenlijke collecte niet aanstaande”,

aldus de organisatie.
Volgens de organisatoren zijn er nog te
veel onzekerheden over de verspreiding van het virus, de vaccinatiegraad
en de opgebouwde immuniteit in de
periode waarin de collecteweek zou
plaatsvinden. “Daarnaast is er onder
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Contract verlengd

René Peters blijft
hoofdtrainer SV Oostrum
De voetbalvereniging SV Oostrum en de Venloose hoofdtrainer
René Peters blijven doorgaan met de samenwerking. Het huidige
contract wordt met een jaar verlengd.

de collectanten een substantieel deel
te rekenen tot de risicogroep. Het is
niet goed om druk uit te oefenen op
deze vrijwilligers door een collecte in
het voorjaar te houden. Er zullen ook
ongetwijfeld vrijwilligers afhaken.”

Organisator Synthese Venray

Online FIFA-toernooi voor Venrayse jeugd
Cooiman Esports organiseert op 20 februari namens het Jeugd en Jongerenwerk Synthese Venray een online
FIFA-toernooi. Het toernooi start om 16.00 uur en zal rond 21.00 uur klaar zijn. Volgens Synthese is er vraag
naar een online FIFA-toernooi onder jongeren met als doel het sportief tegen elkaar op te nemen in
teamverband.
Het toernooi is bedoeld voor 12 tot 23
jarigen uit de gemeente Venray. Zij
kunnen zich samen met minimaal drie
tot maximaal elf vrienden inschrijven
voor strijd om enkele prijzen. De win-

naar van het toernooi kan ter waarde
van 100 euro FIFA-points en een activiteit naar keuze winnen. De deelnemer
die op de tweede plek eindigt wint
60 euro aan FIFA-Points. Gedurende

de hele dag is er een livestream met
ex-e-sporter van VVV-Venlo Nick
Cooiman. Kijk voor meer informatie op
de Facebookpagina van Jongerenwerk
Synthese Venray.

In 164 huishoudens uitgezonden

Digitale Knalaovend bij de
Keieschieters Geijsteren
De jaarlijkse Knalavond bij de Keieschieters uit Geijsteren werd zaterdag 30 januari voor het eerst
noodgedwongen digitaal gehouden vanwege het coronavirus. Deze druk bezochte bonte avond die normaal
gesproken twee avonden gehouden wordt, werd nu op één avond uitgezonden via een livestream op YouTube.
Er kwamen optredens van eigen bodem voorbij, bestaande uit muziek, dans, one-liners, humoristische
‘zoommeetings’ en een televisiekok.

Ook in het seizoen 2021-2022 blijft
Peters als hoofdtrainer aan de
club verbonden. Zowel René als SV
Oostrum zijn uitermate tevreden
over de samenwerking gedurende
het afgelopen jaar, laat het bestuur

van de club weten. Ondanks de
lastige periode was al snel duidelijk
dat beide partijen prima bij elkaar
passen, met de contractverlenging
als logisch gevolg.

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV op
zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor het verzorgen
van dag- en/of avond/nachttransporten.

chauffeurs
m/v
fulltime/parttime

Wat wij van je verwachten

- Je zorgt voor een correcte afhaling en levering van de goederen.
- Je denkt mee met onze klanten en de planners, je zorgt voor een
accurate afhandeling van de administratie.
- Daarnaast heb je een ﬂexibele instelling en ben je niet vies van
aanpakken.
- Collegialiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog in
het vaandel.Verder beschik je over alle rijbewijzen en code 95.

Wat wij je bieden

Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
waarin kwaliteit en service belangrijke sleutelwoorden zijn.
Salarisvoorwaarden conform cao Transport en Logistiek Nederland.

De digitale Knalaovend werd door jong en oud bekeken.

Normaal komt op deze Knalavond ook
een nieuwe prins uit, maar omdat
carnaval dit jaar niet kan doorgaan
zoals we gewend zijn blijft prins Jan I
en zijn gevolg nog een jaar regeren.
“De digitale knalavond was een groot

succes. Het werd uiteindelijk in 164
huishoudens uitgezonden en dat terwijl er maar 175 huizen in Geijsteren
staan. Daarbij was er nog een primeur
deze avond. Er is een Keieschietersbier
onthuld onder de naam Vastelaoblónd.

Dit blond biertje, met verschillende
etiketten van de vier carnavalsbuurten in Geijsteren, is in een beperkte
oplage gebrouwen en daarmee dus
echt een collectors item”, aldus de
Keieschieters.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Jan Arts Transporten BV

via telefoonnummer 0493-539436 of stuur direct je sollicitatie
naar info@arts-transporten.n
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
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15-vragen aan

Lonne Loonen Oirlo
Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik denk niet per se iets specifieks. Ik
hoop dat ik mijn opleiding haal en
daar nog veel van leer. En gedurende
mijn leven zal ik ook zeker wel een
aantal levenslessen krijgen. Maar op
dit moment heb ik niet iets specifieks wat ik nog wil leren.

Welk vak op school vind jij het
interessantst?
Op de opleiding pedagogiek aan de
HAN staan eigenlijk alle vakken in
verband met elkaar. Ik heb daar ook
geen vakken meer als wiskunde en
Nederlands. Het verschil tussen de
vakken is dat er bij het ene vak de
theorie wordt gegeven, terwijl er bij
het andere vak juist geoefend wordt.
Dat laatste wordt training genoemd.
Dit vind ik denk ik het leukste om te
doen. We oefenen daarbij bijvoorbeeld hoe we een groep begeleiden,
hoe je contact maakt met kinderen,
maar ook hoe je met opvoeders in
gesprek gaat. Dat vind ik allemaal
erg leuk om in een speelse setting te
oefenen.

Als je een superkracht mocht
kiezen, welke werd het dan?
Ik denk gedachten lezen. Ik ben altijd
erg benieuwd waar mensen over
denken, en vooral ook wat mensen
over mij denken. Als ik die superkracht zou hebben, zou ik me dat
niet meer hoeven af te vragen.

Wat neem je graag mee uit je
jeugd?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lonne Loonen
18 jaar
Oirlo
HAN Nijmegen

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Jeetje wat een lastige vraag. Ik
denk dat ik dat nog niet erg goed
voor ogen heb. Ik ben nu eerstejaars pedagogiek student en ik weet
eigenlijk nog niet in welk werkveld
ik wil gaan werken als ik de opleiding heb afgerond. Hier kom ik binnen de komende vier jaar hopelijk
achter. Ik hoop dat ik over een jaar of
tien een keer kinderen mag krijgen,
een goede baan heb en op een leuke
plek woon, maar daar houden mijn
toekomstplannen eigenlijk ook wel
bij op.

Waar ben jij stiekem bang voor?
Ik ben echt heel erg bang voor katten. Ik weet eigenlijk niet waar de
angst vandaan komt, want ik heb
verder geen nare ervaring gehad
met een kat, maar zodra ik een kat
zie, ben ik weg.

Wat is jouw droombaan?
Zoals ik bij vraag 1 al beschreef,
weet ik dat eigenlijk nog niet zo
goed.

Wat is jouw favoriete vakantiebe- Hou jij meer van het strand of
stemming?
meer van het zwembad? En
Dat maakt me niet zoveel uit, zolang waarom?
er maar een strand en een zee in de
buurt is. Ik hou ook wel van mooi
weer. Maar daar kun je natuurlijk
nooit met zekerheid vanuit gaan als
je een vakantie boekt.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg van?
Chocolade, met in het bijzonder
Nutella. Geef mij maar een pot en
een lepel en hij is zo leeg. Dat zullen
mijn ouders met me eens zijn. Toen
ik een jaar of 2 was snoepte ik al uit
de Nutella-pot. Op een dag waren
mijn ouders daar helemaal klaar mee
en hebben mij met een pot Nutella
en een lepel op de gang gezet. Ik
mocht er pas af komen zodra de
pot leeg was. Toen ik van de gang
afkwam, was de pot inderdaad leeg.
Mijn eerste vraag was dan ook: “Mag
ik nog meer?”

Welke muziek luister jij vaak?
Dat verschilt heel erg. Het ene
moment luister ik naar liedjes uit de
top 40 en het andere moment luister ik weer naar oudere muziek. Ik
heb dan ook niet echt een favoriete
muziekstijl.

Het strand. En dat komt denk ik
vooral door de zonsondergang. Als ik
naar het strand ga, blijf ik het liefste ook tot de zon is ondergegaan. Ik
vind het magisch om te zien hoe de
zon zulke mooie kleurtjes krijgt en
vervolgens in de zee ‘verdwijnt’.

Wat is jouw hobby?
Ik heb het altijd leuk gevonden om
te dansen! Maar daarnaast geniet
ik er ook van om tijd door te brengen met mijn vrienden. Daarnaast
vind ik het leuk om creatief bezig
te zijn. Dit heb ik van mijn moeder.
Dat is ook de reden dat we vorig
jaar samen een bedrijfje zijn gestart
‘Ludiekkado’. We zijn een lange tijd
alleen actief geweest op Facebook,
maar hebben sinds kort ook een
eigen webshop online staan. Met
Ludiekkado willen we het aanbod
van speciale, persoonlijke, ludieke
cadeaus vergroten. En het is erg leuk
om te zien hoe we iemand blij kunnen maken met zo’n cadeau.

Bij ons thuis was het altijd de zoete
inval. Op een zaterdag kwam Jan en
alleman langs en ook doordeweeks
waren er vaak mensen die gewoon
even koffie kwamen drinken. Dat zou
ik later ook graag hebben, een huis
waarin iedereen zich thuis voelt en
gewoon even langs komt voor een
kopje thee.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
High School Musical. Dat blijft toch
wel een van mijn favoriete films. Een
keer in de zoveel tijd kijk ik alle drie
de delen weer opnieuw. Afgelopen
week heb ik deel 1 gekeken en ik ga
denk ik aankomende week deel 2 en
3 kijken.

Stel je mag er een dagje uit, waar
zou je het liefst naartoe willen
gaan?
Op dit moment, vanwege de lockdown, maakt het me niet zoveel uit.
Met ieder uitstapje ben ik blij. Maar
ik denk dat mijn perfecte dag er als
volgt uit zo zien: ’s ochtends eerst
een beetje uitslapen. Vervolgens
lekker met een aantal vrienden en
vriendinnen richting het strand, daar
een beetje rondhangen en dan ’s
avonds uiteten en vervolgens terug
naar het strand om de zonsondergang te kijken.

Hoi

Column

Boeken
Zo lang ik me kan herinneren
lees ik boeken en verhalen.
Als klein kindje was dat het
wel bekende Jip en Janneke of
Nijntje en dat veranderde
naar de Young Adult boeken
die ik nu lees. Ik hou van lezen
en doe het nog steeds elke
week.
Ik was altijd al iemand die
veel las en vaak de enige in de
klas die boeken las. Mensen
vinden lezen vaak saai of
tijdverspilling, maar dan heb je
gewoon het verkeerde boek of
de verkeerde genre. Ik lees veel
verschillende boeken en zit op
het moment vooral in de genre
over weerwolven, maar ook
andere Young Adult boeken vind
ik leuk om te lezen. Ik lees elke
keer als ik in de trein zit en dat
is toch vaak twee keer per week.
Lezen is ook heel goed voor
de mens, je woordenschat kan
er groter van worden. Mensen
vinden het vaak raar als ik ze
vertelde dat ik graag boeken
lees. Ik lees overal en gewoon
wanneer ik er zin in heb, ook op
school tussen de leswisselingen
of tijdens de pauze. Ik lees liever
dan dat ik Netflix kijk. Lezen is
voor mij een moment om even
in een andere wereld te zijn.
Ik hou van verhalen lezen, nu
doe ik dat de laatste tijd vooral
via mijn laptop. Ik heb veel
boeken gedownload, maar ik
heb ook bepaalde apps waarop
ik boeken en verhalen lees.
Het echte lezen uit boeken doe
ik veel minder. Als ik boeken
lees, dan hou ik mijn boeken
niet ‘nieuw en netjes’. Nee, ik
heb meerdere ezelsoren in mijn
boeken en kan je echt zien dat
ik meerdere dingen tegelijk
doe. Het ergste wat ik volgens
vele boekenliefhebbers doe
is het breken van de kaft. Ik
doe dat zodat het boek open
blijft liggen, maar veel mensen
kunnen daar blijkbaar niet tegen.
Ik vind dat niet zo erg, ik lees
en dat mag wel zichtbaar zijn in
mijn boeken. Het liefst lees ik
paperbacks. Deze boeken kan ik
makkelijker dubbelvouwen en
die kaft breken. Ik lees graag
boeken en bij mijn boeken kan je
dat zien.

Wat doe jij het liefst op een rustige zondagmiddag?
Een film kijken en sushi eten.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Geplukt

Stefan Bus Venray
Wat begon als een onschuldige hobby, groeide uit tot serieus werk. Inmiddels is Stefan Bus (47) uitgegroeid
tot een kunstenaar die functionele kunst, vervaardigd uit metaal, maakt waarin hij zijn gevoel kwijt kan
en andere mee wil inspireren. Deze week wordt deze creatieve man uit Venray geplukt.

geleerd om met metaal en techniek
te werken, dat heb ik wel altijd leuk
gevonden.”
Nadat Stefan zonder werk kwam te
zitten, begon hij na een tijd te hobbyen met metaal. “De buurman gaf
mij oudijzer die ik verwerkte ik een
metalen designfiets. Het was mijn
droom om de fiets terug te zien in een
etalage in Venray en die kwam uit.
Kledingwinkel Wolf Jeans wilde mijn
fiets hebben.” Het balletje ging pas
echt rollen toen een Engels kledingmerk interesse toonde in zijn kunstwerk. “De fiets kwam in onder andere
in Berlijn, Salzburg en Lille te staan.
Dat gaf mijn vertrouwen echt een
boost. Ik vond het gaaf dat ik mensen
kon prikkelen met deze fiets.”
Wat begon met het maken van een
fiets, eindigde zeven jaar geleden in
het deelnemen aan de Dutch Design
Week. “Daar werd ik voor gevraagd
omdat ze mijn kunstwerken zagen.
Dat was een hele eer, maar ook een
achtbaan aan emoties. Stond ik daar
als ‘boerenpummel’. Uiteindelijk heb
ik al mijn werk verkocht. Na regen
komt dus zonneschijn.”

Ik teken
|voor wat ik nu doe

Gevoel

Voordat Stefan van zijn hobby zijn
werk maakte, had hij een baan in de
auto- en metaaltechniek. “Eigenlijk
vond ik daar nooit wat aan. Er zat
geen gevoel in. Maar daar heb ik wel

Puzzel

Sudoku

Na de Dutch Design Week stroomden
de aanvragen binnen: van klokken
tot relatiegeschenken. “Ik dacht: leuk
en nu?. Ik ben vooral creatief en niet
zakelijk. Organisatorisch gezien liep
het werk niet, maar ik had er op creatief gebied heel veel plezier in.” Na
de tweede Dutch Design Week begon
Stefan serieus na te denken over zijn
toekomst. “Toen besloot ik definitief om van mijn hobby mijn vak te
maken. In het begin was dat wel wennen voor mij. Ik zat vol met enthousiasme en liep rond als een kip zonder
kop. Daarom ben ik heel blij dat ik
nu geholpen word met het organisatorische gedeelte van het werk. Drie
vrienden/kennissen zijn in het bedrijf
gestapt om me op juridisch- en verkoopgebied en alles wat er nog meer
bij komt kijken te ondersteunen.”
Op creatief gebied houdt Stefan heel
erg vast aan zijn gevoel. “Mijn kunst is
niet steriel, er moeten beschadigingen

inzitten. Ik vind het mooi om een verhaal in het product te verwerken. Al is
het maar iets kleins. Daar moet ik voor
waken dat ik bij mijn eigen gevoel
blijf. Als ik in de flow zit dan kan ik
doorwerken tot diep in de nacht. Ook
als ik ‘s nachts een idee krijg, ga ik dat
meteen uitwerken.”
Hoe Stefan zijn toekomst ziet, vindt
hij lastig te verwoorden. “We zouden
eigenlijk naar New York gaan maar
door de coronacrisis is dat niet doorgegaan. Eigenlijk verandert mijn droom
steeds. Je moet genieten van het het
moment. Een tijdje geleden kwam
weer een droom van mij uit toen ik
een kunstwerk voor de Respect On
Week in Venray heb mogen maken.
Op een rotonde in Venray komt een
groot kunstwerk dat staat voor gelijkheid. Het is een grote poort die nog
niet helemaal dicht is, omdat we er
nog niet helemaal zijn op het gebied
van gelijkheid. Ik heb veel lof gehad
voor dit kunstwerk. Het was meteen
het hoogste kunstwerk dat ik ooit heb
gemaakt.”

Urban trails
De waarde van een kunstwerk zit
volgens Stefan in de kleinste dingen.
“Denk dan bijvoorbeeld aan een klant
die emotioneel wordt door mijn product. Of toen een kind mij vertelde dat
hij een ansichtkaart van de metalen
fiets in zijn kamer had hangen. Of dat
ik mijn broer heb geïnspireerd om ook
zelf een tafel te maken. Dat raakt me.
Er is al genoeg stress in de wereld. Ik
teken voor wat ik nu doe.”
Toch bestaat Stefans leven niet alleen
maar uit het maken van kunst. Om tot
rust te komen, stapt hij regelmatig
op zijn racefiets. “Ik vind het heerlijk om te wielrennen. Je ziet constant
een nieuwe omgeving, denkt niet na
en het verbetert je conditie.” Voordat
het coronavirus Nederland bereikte,
deed Stefan ook zo’n vijf keer per jaar
mee aan urban trails. “Dat is een tocht
van 10 kilometer waarin we met een
groep door allerlei gebouwen in een
stad hardlopen. Zo heb ik vaak meegedaan aan het parcours in onder andere
Eindhoven. Je ziet onderweg vijftien
bezienswaardigheden, zoals het PSVstadion en een museum. Het is heerlijk om te doen, je krijgt er adrenaline
door.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Tummers
Altijd deskundig
advies op maat.
Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!
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• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

999,-
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• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

www.eptummers.nl
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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