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Verkiezingen
Slechts 4 van de 23 stemlokalen in Venray waren op maandag 15 en
dinsdag 16 maart geopend voor vroegstemmers. Bij gemeente Venray
kwamen enkele meldingen binnen van inwoners die een gesloten
stemlokaal aantroffen. Niet alle kiezers bleken op de hoogte te zijn
van het aantal geopende stembureaus. “Wij hebben vooraf duidelijk
aangegeven welke stemlokalen wel al vanaf maandag geopend
waren. Maar helaas was er blijkbaar nog steeds wat onduidelijkheid”,
zegt een woordvoerder.
Ook bij gemeente Venray
kwamen foutieve poststemmen
binnen. Briefstemmers hadden
hun stempas en stembiljet in
dezelfde envelop gestopt terwijl
dit apart moet om de anonimiteit
te waarborgen. “Wij hebben deze
conform de instructies ter zijde
gelegd”, meldt een woordvoerder.
Deze briefstemmen zijn niet
ongeldig. “We hebben inmiddels
begrepen dat we ze toch mogen
meetellen.” De gemeente Venray
en het Raayland College hebben
hun handen ineen geslagen om
ook leerlingen hun steentje te
laten bijdragen tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen. “Wij zien het

als groot belang om jongeren meer te
betrekken bij de politiek. Een actieve
bijdrage leveren op de verkiezingsdag
is een prachtige kans hiervoor”, zegt
teamleider Bram van Dieten van het
Raayland College. “Ze leren tijdens
deze verkiezingsdag van dichtbij
meemaken wat er allemaal komt
kijken bij dit democratische proces.
Een waardevolle én leerzame ervaring
voor onze leerlingen.” Op woensdag
17 maart werd het Raayland College
als stemlocatie ingezet en ging een
groep leerlingen van 18 jaar en ouder
aan de slag als medewerker van een
stembureau.

Gemeente Venray gaat in hoger beroep
over uitspraak Het Roekenbosch
De gemeente Venray gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van rechtbank Oost-Brabant, die de
gemeente op 24 februari oplegde om de omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeids
migranten en woonurgenten op Het Roekenbosch te herzien. Volgens de rechtbank is het juridisch
gezien niet mogelijk om de twee doelgroepen samen te huisvesten als provincie Limburg geen officiële
ontheffing hiervoor heeft afgegeven. Gemeente Venray wil nu in hoger beroep haar gelijk halen.
Gemeente Venray kreeg van de
rechtbank zes maanden de tijd om
de procedure opnieuw te doen.
Echter kiest zij ervoor om haar
gelijk te halen in een hoger beroep.
“Het doel van de gemeente blijft
om het afbouwscenario zoals dit
momenteel in werking is, in stand
te houden. In het hoger beroep
wordt samen opgetrokken met
Roekenbosch Ontwikkeling BV als
houder van de tijdelijke omgevingsvergunning”, laat een woordvoerder
van de gemeente weten.

Nadat het college de gemeenteraad
op de hoogte stelde van de lopende
procedure, klommen de huisjeseigenaren, die eerder gelijk kregen
van de rechter, in de pen. Zij beweren dat het college de raad foutief
informeert. Zo wordt onder andere
de historie volgens de huisjeseigenaren niet goed weergegeven en
wordt in de raadsinformatiebrief
niet gemeld dat het vanwege de
uitspraak van de rechter momenteel
niet meer mogelijk is om nieuwe
woonurgenten op het park te huis-

vesten. Daarnaast geeft het college
aan dat er geen overlast meer is
op het park. Volgens de huisjeseigenaren is de overlast momenteel
minder, maar beslist nog niet weg.
Zij geven aan dat het park behoorlijk
verloederd uitziet en dat er nauwelijks onderhoud wordt gepleegd.
“Wij hebben de dringende behoefte
om te reageren op de inhoud van de
raadsinformatiebrief.”
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Verkenner wind- en zonneparken over zijn taak

‘Belangrijk dat de gemeente
regie in eigen handen neemt’
Zowel in Venray als in Horst aan de Maas worden locaties onderzocht voor mogelijk wind- en zonneparken.
De in Horst opgegroeide Frank van Bussel is door beiden gemeenten aangewezen als verkenner. “Mijn
opdracht is om te onderzoeken wat mogelijk is, niet om draagvlak te creëren.”
Op landelijk niveau heeft het Rijk
door middel van het Klimaatakkoord
afspraken gemaakt met onder
andere gemeenten, het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties
over het halveren van de uitstoot
van CO2. Regionaal is in 2018 de
Regionale energievisie NoordLimburg vastgesteld. In Venray
werd in 2019 ingestemd met KODE
(Kader Opwekking Duurzame
Energie). Daarin wordt gekozen
voor een windmolenpark aan de
oostkant van de gemeente. Vanwege
radarverstoring van het militaire
vliegveld in Vredepeel mag binnen
een straal van 11,5 kilometer geen
windturbine komen die hoger is dan
25 meter. Daardoor is het grootste
deel van de gemeente Venray
uitgesloten van grote windmolens.
Er blijven nu vier locaties over: twee
bij Geijsteren, in Wanssum en in
Oirlo. Of locaties geschikt zijn, is
afhankelijk van een aantal factoren,
licht Van Bussel toe: “We kijken
bijvoorbeeld naar de minimale afstand
tussen windmolen en bebouwing,
we gaan vooralsnog uit van 1.000
meter. Maar ook natuur en milieu zijn
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belangrijke factoren. We krijgen soms
de vraag of de natuur moet wijken
voor windmolens en zonneparken,
maar we komen niet in de Natura
2000 gebieden. Er wordt aan de rand
gebouwd waarbij gezorgd wordt voor
een bufferzone. Windmolens op een
industrieterrein plaatsen kan ook niet
zomaar.”

Commerciële partijen
In Horst aan de Maas gaf de
gemeenteraad in december vorig jaar
een akkoord op de kaders. Hier zijn
twee zoekgebieden aangewezen: de
Mariapeel en langs de A73/Maaslijn.
Horst aan de Maas kiest voor een
combinatie van wind- en zonneenergie. Van Bussel: “Waarbij je je
moet bedenken dat één windmolen
net zoveel stroomt oplevert als
10 hectare met zonnepanelen.”
Zowel in Horst aan de Maas als
Venray heeft de gemeente zelf de
regie in handen genomen. “Sommige
gemeenten wachten af totdat
bijvoorbeeld commerciële partijen
met initiatieven komen. Ik vind het
echter belangrijk dat de inwoners
mee kunnen profiteren, lokale
energiecoöperaties hebben dan ook
de voorkeur.”

Voldongen feit
Mensen staan over het algemeen
niet te juichen als er sprake is van
een windmolen of zonneweide in hun
achtertuin. Van Bussel begrijpt de
gevoelens: “Maar ik ben er niet om
draagvlak te creëren. Mijn opdracht
is te onderzoeken wat mogelijk is, de
gemeenteraad neemt uiteindelijk de
beslissing. Wel probeer ik natuurlijk de
mensen bij elkaar te brengen. Zoals ik
het zie, zijn er twee opties: of je zet
de hakken in het zand en wacht tot de
provincie je ‘overrulled’ of je probeert
het als gemeente in eigen hand te
houden. Tegenhouden kun je het niet.

Mensen denken nu nog te veel op de
korte termijn, terwijl we toch al twee
zomers hebben gehad waarin het
40 graden is geworden. We moeten
realistisch zijn. Uitstel is geen afstel.”
In Venray werd eind vorig jaar een
enquête gehouden onder de inwoners,
waaruit bleek dat 68 procent tegen
de komst van een windpark is.
“In Venray is een groep mensen fel
tegen, dus het wordt nog een lastige
beslissing die de gemeenteraad moet
nemen.” Onder andere in Geijsteren
en Evertsoord hebben de inwoners
zich in werkgroepen verenigd.
De werkgroep GroenGeijsteren
heeft afgelopen week spandoeken
opgehangen om te protesteren tegen
de komst van windmolens. “Ik weet
dat mensen in de gemeente Venray
het vooral vervelend vinden dat er
geen live bijeenkomsten gehouden
kunnen worden waarin duidelijk uitleg
gegeven kan worden, dat snap ik. Ik
hoop dan ook dat we zo snel mogelijk,
al is het maar in kleine groepen,
bijeenkomsten kunnen organiseren.”
In Evertsoord meldden de inwoners
laatst dat zij zich voor een voldongen
feit voelen gezet en dat het zonnepark
er sowieso komt. Van Bussel: “Daar ga
ik verder niet over, maar ik begrijp de
gevoelens.”
De planning is dat Van Bussel vóór
de zomer zijn bevindingen aan
de gemeenteraad van Venray kan
presenteren. Voor Horst aan de Maas
is het streven na de zomer.

We hebben al twee
zomers met 40 graden
gehad

Petitie gestart

GroenGeijsteren plaatst
spandoeken tegen komst
windmolenpark
Aan de Oostrumseweg, de Dorpstraat en de St. Wilbertsweg in
Geijsteren heeft GroenGeijsteren op zaterdag 13 maart spandoeken geplaatst. De werkgroep maakt zich sterk voor het vinden van
oplossingen om duurzame energie op te wekken die passen bij het
dorp en de leefomgeving, voor mens, dier en natuur. Volgens
GroenGeijsteren is die oplossing niet te vinden in het plaatsen van
windmolens in het dorp.

Volgens GroenGeijsteren zijn
windturbines in gemeente
Venray onnodig. Middels een
petitie verzoekt de werkgroep
het oostelijk buitengebied van
Venray definitief uit te sluiten voor
windenergieprojecten en in plaats
daarvan waar nodig in te zetten
op alternatieve, kleinschalige
opwekking en opslag van
duurzame energie.

Schadelijk
GroenGeijsteren is van mening
dat de windturbines op locatie
in Geijsteren voor bewoners
en omgeving schadelijk zijn en
leiden tot gezondheidsschade
door de laag frequente geluiden
die windturbines produceren en
geluidsoverlast en overlast door
slagschaduw waardoor bewoners,
recreanten en bezoekers ernstige
hinder ondervinden. Ook vreest
zij voor aantasting van het woon-

verblijfgenot en flora en fauna.
De zoeklocaties grenzen aan
natuurgebieden met onder andere
stiltegebieden, een vogelreservaat,
uilen, vleermuizen, wespendieven,
buizerds, haviken, boomvalken,
ganzen, hazen, reeën en wilde
zwijnen.

Zichtschade
Volgens GroenGeijsteren leiden de
windmolens ook tot zichtschade,
omdat de turbines gepland zijn in
gebieden waar er bij bebouwing
hoogtebeperkingen gelden
(Geijsteren) en tot nu toe de
toppen van de bomen het hoogst
zichtbare zijn. Daarnaast zijn de
verontruste bewoners ook bang
voor afname van recreatie en een
waardedaling van hun woningen.
Middels de spandoeken proberen
de dorpsbewoners hun mening
nog meer onder de aandacht te
brengen.

Tekst: Marieke Vullings

VVD wil doorpakken met kernenergie
om klimaatverandering tegen te gaan
In 2050 moet de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn, zo stelt de
Rijksoverheid. De VVD Venray, VVD Peel en Maas en VVD Horst aan de Maas vinden dat het aan de gemeente
is om hieraan bij te dragen. Daarom wil de politieke partij inzetten op kernenergie.
Een overgang naar een duurzame
energievoorziening is volgens de VVD
belangrijk om klimaatverandering
tegen te gaan. “Het is belangrijk
dat we voor energie niet helemaal
afhankelijk worden van andere
landen”, aldus de fracties. “Als
gemeenten spelen we daar uiteraard
een eigen rol in. Een duurzaam
energiesysteem begint immers bij de
inwoners en de bedrijven. Iedereen
die dat kan, moet zorgen voor een
passende bijdrage. Ook in NoordLimburg.” Volgens de fracties is juist

die ‘passende’ invulling voor iedere
gemeente anders. Zo stellen zij dat
kustgemeentes in het westen een
hele andere uitgangspositie hebben
dan gemeentes in Noord-Limburg.
“Hier moeten eventuele windmolens
bijvoorbeeld veel hoger de lucht in
om een vergelijkbaar rendement te
maken.”
De VVD Venray, VVD Peel en Maas
en VVD Horst aan de Maas zijn van
mening dat de landelijke overheid
de verantwoordelijkheid voor de
transitiedoelstellingen ook niet

zomaar over de schutting kan gooien
naar provincies en gemeentes. “Een
centrale aansturing is onontbeerlijk:
ook kleine, lokale energieprojecten
zullen vaak toch op een of andere
manier gebruikmaken van een
centraal elektriciteitsnet. De laatste
tijd merken we steeds vaker dat
we hier met aansluitproblemen te
maken krijgen. Als je echt meters wilt
maken met de energietransitie, dan
is een centrale aansturing daarom
alleen al onmisbaar. Met allemaal
relatief kleine systemen wordt het

heel ingewikkeld om straks CO2
neutraal te voorzien in de totale
Nederlandse energiebehoefte.”
De fracties pleiten er daarom voor
om nu een voortvarende start te
maken met de bouw van één of
meerdere nieuwe kerncentrales. “Eén
kerncentrale levert evenveel energie
op als honderden windturbines.
De oppervlakte die je zou moet
volleggen met zonnepanelen om aan
deze energieproductie te tippen is er
gewoonweg niet. Daarom niet langer
wachten, maar gewoon doen.”
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Vragen over hoge kosten gasvrij maken
woningen
CDA-Statenlid Emma Palmen uit Oostrum heeft vragen gesteld over de hoge kosten van het gasvrij maken van
huizen. Economisch Instituut voor de Bouw berekende dat de kosten per woning kunnen oplopen tot 40.000
euro. Meer dan de helft van deze investering is onrendabel omdat het geld niet terug te verdienen is met besparingen op het energieverbruik.
Iedere gemeente moet dit jaar met
een uitgewerkt plan komen over de
wijken en straten die van het gas
afgaan en over welke verwarmingsbronnen de cv-ketels gaan vervangen.
Dit is een afspraak uit het landelijke
klimaatakkoord.
Emma Palmen haalt aan dat in bijna
alle proefgebieden de kosten te laag
zijn ingeschat. Het CDA-Statenlid wil
van gedeputeerde Carla Brugman
weten wat de stand van zaken is in
Limburg om wijken aardgasvrij te
maken. En welk bedrag van de investering door de bewoners kan worden
terugverdiend met besparingen.

Het provinciale CDA vindt dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar moet zijn. Ook om zo voldoende
draagvlak te krijgen. De partij dringt er
daarom op aan een pas op de plaats te
maken. ‘Is het college het met de CDAfractie eens dat er in Limburg geen
verdere stappen genomen moeten
worden in het aardgasvrij maken van
wijken? Zo lang onduidelijk is in hoeverre de investering terugverdiend kan
worden’, vraagt Emma Palmen.
Adviesbureau Rebel stelde in opdracht
van onder meer gemeente Venray het
rapport ‘De rol van de gemeente in
de energietransitie’ op. Rebel waar-

schuwde de gemeente al dat de aanleg van nieuwe energiebronnen in
plaats van gas veel impact heeft op de
omgeving en gepaard gaat met hoge
kosten en een groot risico. Bovendien
is de aanwezigheid van lokale of
regionale warmtebronnen vereist.
De vorige energiewethouder Martijn
van de Putten kondigde al aan dat
het gasvrij maken van straten of wijken een ‘grote opgave’ wordt, omdat
gemeente Venray weinig maakindustrie en kassengebieden heeft die restwarmte kunnen produceren voor de
verwarming van huizen.
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Lizzy Bruno
stapt over naar PvdA
na verkiezingen
Raadslid Lizzy Bruno van ProVenray staat op de kieslijst van de
PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
ProVenray maakte al eerder bekend niet aan de verkiezingen te
zullen deelnemen.

Auto uitgebrand in Venray
De brandweer is maandagavond 15 maart opgeroepen voor een autobrand aan de Heuvelaar in Venray.
De auto is daarbij helemaal uitgebrand.
Op Instagram schrijft de wijkagent dat
de auto dichtbij een woning stond.
“De brand was al zo groot dat blussen met onze brandblusser uit het

politievoertuig geen effect had. Toen
de brandweer Venray ter plaatse
was, was de brand ook snel geblust.
Gelukkig is de brand niet overgesla-

gen naar de woning.” Door de hitte
sprongen wel enkele ramen van de
woning. De oorzaak van de brand is
nog niet bekend.

Vervolg voorpagina

Gemeente Venray gaat in hoger beroep
over uitspraak Het Roekenbosch
ProVenray ontstond enkele maanden na de verkiezingen van maart
2018 als een afsplitsing van de SP.
Fractieleider Joep Gielens, bezig
aan zijn tweede raadsperiode,
verlaat over een jaar de lokale
politiek. Hij heeft dan acht jaar in
de gemeenteraad gezeten.
Lizzy Bruno deed in 2018 voor
eerst mee aan de verkiezingen
in Venray. Als nummer drie op de
SP-lijst kwam ze met 359 voorkeurstemmen in de raad. Nadat
rond de jaarwisseling bekend
werd dat ProVenray ophoudt te
bestaan, gaf Lizzy Bruno aan

“Allereerst schrokken wij van de toonzetting van de brief. Een dergelijke
toonzetting begrijpen wij niet. Het gaat
hier alleen over een uitspraak van de
Rechtbank Oost-Brabant, die overigens
niet eens verrassend is. We worden
weer eens geconfronteerd met het feit
dat de gemeenteraad voorzien wordt
van halve waarheden, verdraaiingen
en ontkenningen”, aldus de huisjeseigenaren.
De raadsinformatiebrief en de reactie van de huisjeseigenaren zijn voor
ProVenray, SP en Samenwerking Venray
aanleiding om bij het college vragen
in te dienen over de kwestie. Het is de
bedoeling om na de beantwoording
van de vragen het onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering in mei.
Het plan voor Het Roekenbosch is volgens ProVenray gebaseerd op drijfzand.
“Een hoger beroep heeft in onze ogen
dan ook totaal geen zin. Er hangen de

gemeente nu schadeclaims boven het
hoofd. Wethouder Loonen zou hiervoor de ultieme verantwoordelijkheid
moeten nemen en op moeten stappen.
De gemeente zou dit besluit moeten
heroverwegen en in gesprek moeten
gaan met alle belanghebbenden om
de schade nog enigszins proberen te
beperken.”
ProVenray, SP en Samenwerking Venray
willen onder andere van het college
weten welke financiële risico’s de
gemeente loopt nu de rechtbank de
omgevingsvergunning heeft vernietigd
en een voorlopige voorziening heeft
getroffen. Ook vragen de partijen om
een inzage in de overeenkomsten die
de gemeente met de Ontwikkeling
BV, Wonen Limburg en Kafra en Otto
Workforce heeft gesloten. Daarnaast
willen ze weten welke stappen de
gemeente gaat ondernemen om ontheffing van de provincie te krijgen.

Voorheen fungeerde Joep Gielens als
woordvoerder van ProVenray over het
dossier. In het presidium van maandag 15 maart liet hij weten deze
taak over te dragen aan Lizzy Bruno.
“ProVenray staat voor een rechtvaardige gemeente en komt op voor
mensen die onrechtvaardig door de
gemeente worden behandeld, zo ook
in het dossier Roekenbosch. De discussie in het dossier Roekenbosch
spitst zich op dit moment toe op de
positie van eigenaren van huisjes
op het Roekenbosch niet zijnde de
Roekenbosch Ontwikkeling BV. Met een
van deze eigenaren heb ik een familieband. Om iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan draag ik
het woordvoerderschap van onze fractie in dit dossier daarom vanaf nu over
aan collega Lizzy Bruno.”
Tekst: Jeanine Hendriks

graag verder te willen in de politiek. Ze zei zich te gaan oriënteren bij welke partij ze zich zou
aansluiten.

Idealen
In een persbericht maakt ze
bekend dat de keuze op de PvdA
is gevallen. “Omdat die partij
het beste aansluit bij mijn idealen. Mijn wens voor Venray zou
zijn een brede linkse samenwerking met meerdere partijen”, aldus Lizzy Bruno. De PvdA
heeft momenteel één zetel in de
gemeenteraad.

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar www.poetszorg.nl
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Resultaten vóór de zomer

Onderzoek woonbehoefte gaat van start
Binnenkort worden de vragenlijsten verspreid voor het onderzoek naar de woonbehoefte in de Venrayse
dorpen en wijken. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten voor de zomer gepresenteerd kunnen
worden.
Gemeente Venray werkt voor deze
enquête samen met Wonen Limburg
en de werkgroep wonen van het
dorpsradenoverleg. De drie partijen
hebben samen de vragen opgesteld. Een ingehuurd onderzoeksbureau begeleidt de enquête en stelt
het eindrapport op.
De dorpsraden dringen al langere
tijd aan op het houden van een
enquête om de vraag naar woningen aan te tonen. De gemeente
meldt dat er een urgent woningtekort is en dat de woningmarkt ook

in Venray flink is aangetrokken.
‘We hopen op een hoge respons
waardoor er een goed beeld ontstaat van de kwalitatieve behoefte
aan woningen in de toekomst’,
meldt de gemeente die streeft naar
een bouwproductie van minimaal
2.000 woningen tot 2035.

Daling
De aangekondigde bevolkingskrimp
is opnieuw opgeschoven in de tijd.
Eerst werd gedacht dat in 2030 het
omslagpunt zou komen. Vorig jaar

ging de gemeente in de kadernota nog uit van 2035. Uit de meest
recente cijfers van Progneff blijkt
dat Venray pas na 2039 te maken
krijgt met een daling van het inwoneraantal.
Naast het algemene onderzoek is
de gemeente momenteel bezig
om de behoefte aan woningen
voor ouderen en inwoners met een
zorgvraag in beeld te brengen. De
resultaten vormen de input voor
de woonzorgvisie die dit jaar wordt
opgesteld.

Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

MONTEUR MACHINE- EN
PROCESTECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektro- en procestechniek. Je ziet het als uitdaging om als team te
sparren over het optimaliseren en verbeteren van zowel de techniek als het proces.

Gemeente Venray
niet uitgerust voor extreem
winterweer
Gemeente Venray heeft onvoldoende middelen om de gladheidbestrijding bij extreem winterweer goed uit te voeren. Er was te
weinig mankracht en materieel om de toegangswegen sneeuw- en
ijsvrij te houden tijdens de hevige sneeuwval en koudegolf in de
winterweek van 7 tot 14 februari. Dat antwoordt het College van
B&W op vragen van VVD-raadslid Bas Künen.

Het rijden van een strooiroute
duurt normaal 2,5 tot 3 uur. Tijdens
de extreme sneeuwval op zondag
7 en maandag 8 februari waren
de wagens wel 6 uur onderweg.
Dat kwam doordat door de harde
wind sneeuwduinen ontstonden
en auto’s vast kwamen te zitten en
uit de sneeuw getrokken moesten
worden. Daardoor was er minder
tijd om de wegen schoon te vegen.
De gemeente werkt met aannemers en heeft de capaciteit in
de extreme winterweek verdubbeld. Toch kwamen er veel klachten binnen over onbegaanbare
wegen. Vaak werd de vergelijking
gemaakt met buurgemeente Horst
aan de Maas waar de wegen beter

begaanbaar waren. Horst aan de
Maas kon, volgens het college van
Venray, beter op de omstandigheden inspelen omdat met eigen
personeel en materieel wordt
gewerkt. Terwijl Venray afhankelijk is van aannemers die vaak nog
andere werkafspraken hebben.
Toen het na maandag 8 februari
ophield met sneeuwen, kon alle
inzet uitgaan naar het vrijmaken
van de besneeuwde straten. Dat
bleek een heel lastige klus omdat
de sneeuw was vast gereden met
veel ijsvorming tot gevolg. ‘De
sneeuw was er op veel plekken
niet of nauwelijks meer af te krijgen’, reageert het college.

Jij als persoon:
•
ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
staat open voor ontwikkeling op technische vlak.

Gemeente neemt
geen nieuwe zonneparken
in behandeling

Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden.
Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met
plezier presteren!

Initiatieven voor nieuwe zonneparken worden voorlopig niet meer
in behandeling genomen door gemeente Venray totdat de evaluatie van beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame
Energie) na de zomervakantie heeft plaatsgevonden. Dat meldde
wethouder Jan Jenneskens (D66) in de commissie Wonen van
dinsdag 9 maart.

Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie tref je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers
en producenten van substraten. Met eigen merken en als
private label producent zijn wij expert als het gaat om het
produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en
bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers
en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren
onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer
dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland
en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Theo Mulders (Samenwerking
Venray) stelde de kwestie aan de
orde in het vragenuurtje van de
commissievergadering. Hij wees op
de brief van provincie Limburg over
het verzoek van toepassing van de
zonneladder door gemeenten. Dit
betekent dat eerst daken en gevels
van gebouwen in aanmerking
komen voor zonnepanelen. Als toch
landbouwgrond wordt gebruikt voor
een zonnepark dan zal de gemeente
met een goede motivering moeten
komen. “Zoals meervoudig grondgebruik en het in stand houden
van de landschapsstructuur”, zei
Theo Mulders.
Jan Jenneskens reageerde dat de
twee uitgekozen initiatieven uit de
tender voldoen aan de zonnelad-

der. “Natuurgebieden zijn uitgesloten en voor landbouwgrond
geldt nee tenzij. Op een zonnepark
worden asperges geteeld en bij een
ander initiatief vindt begrazing door
schapen plaats. Ook is de lagere
kwaliteit van de grond meegenomen”, antwoordde de wethouder
die doelde op de zonneparken van
LC Energy in Castenray en Solarfields
in Oirlo die in januari als beste uit
de tender zijn gekozen.
De gemeenteraad nam in oktober
2019 beleidskader KODE aan.
Theo Mulders drong aan op een
snelle actualisatie omdat de
zonneladder wordt opgenomen
in het provinciaal beleid en ook
wordt toegepast in de nationale
omgevingsvisie NOVI.
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Inwoners hebben veel vragen

Dorpsraad Oirlo wil uitstel
besluit windpark
De dorpsraad van Oirlo dringt erop aan een besluit over de komst van windmolens uit te stellen tot na de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De dorpsraad hoopt hiermee ook tijd te winnen zodat alle
inwoners door middel van fysieke bijeenkomsten bij de plannen betrokken kunnen worden. Dat bleek onlangs
in de dorpsraadvergadering.
Er heerst onvrede over het lopende
verkenningsonderzoek onder leiding
van kwartiermaker Frank van Bussel
van Windpark Venray. Er zijn vier locaties op het oog aan de oostkant van
gemeente Venray in het gebied tussen
Geijsteren, Wanssum, Oostrum, Oirlo
en Castenray. Het doel is een park van
drie tot zes windmolens. Op de meest
noordelijke zoeklocatie bij het golfterrein in Geijsteren is de meeste ruimte
en hier is ook de afstand tot de woningen het grootst.
Van Bussel werd in februari 2020 door
gemeente Venray aangesteld om een
verkenning uit te voeren. Een maand
later brak de coronacrisis uit. “Tussen
maart en september zijn de dorpsraden niet op de hoogte gehouden”, zei
voorzitter Anita Loonen. “Daar hadden
alle dorpsraden last van. Nu proberen ze dat recht te zetten. We moeten
samen naar een oplossing zoeken.”
De Oirlose dorpsraad heeft contact
met Belangengroep Leefbare Dorpen
die zich verzet tegen de komst van

een windmolenpark. “De belangengroep wil dat er eerst een goed onderzoek komt voordat een besluit wordt
genomen”, zei Anita Loonen, die in
de afgelopen maanden is overstelpt
door telefoontjes van verontruste
dorpsbewoners. “Er is veel onrust over
windmolens en ook over zonneparken. Onbekend maakt onbemind. Het
aantal telefoontjes neemt de laatste dagen iets af maar de zorgen en
vragen blijven”, vertelde de dorpsraadvoorzitter. Op dinsdag 16 maart
had de dorpsraad een gesprek met
wethouder Jan Jenneskens over de
vele vragen die leven in het dorp. Een
inwoner wilde weten hoe de dorpsraad aankijkt tegen het verkenningsonderzoek. “Het proces had anders
kunnen lopen”, reageerde Loonen. Een
kritiekpunt is dat de digitale bijeenkomsten niet voldoen als omgevingsdialoog. Ook de dorpsraad dringt aan
op fysieke bijeenkomsten. Windpark
Venray bekijkt of in kleinere groepen
bijeenkomsten in een gemeenschaps-

huis gehouden kunnen worden zonder
de coronaregels te overtreden.
De planning is dat de gemeenteraad
nog voor komende zomer een besluit
neemt over het eindrapport van Frank
van Bussel. De dorpsraad vindt dat het
College van B&W en de gemeenteraad
niet meer in het laatste jaar van deze
raadsperiode zo’n ingrijpend besluit
moeten nemen. “De ontwikkeling van
een zonnepark duurt vier, vijf jaar. Het
besluit moet daarom genomen worden door een club die er voor langere
tijd zit”, verwoordde Loonen.
De dorpsraad is door enkele dorpsbewoners onder druk gezet om een
duidelijk standpunt in te nemen over
het windpark. Vanaf het begin heeft
de dorpsraad zich neutraal opgesteld. Daarin komt geen verandering. Ondanks dat uit de enquête van
Windpark Venray blijkt dat 77 procent
van de Oirlonaren tegenstander is.
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Verzet tegen schrappen
keukentafelgesprekken
Gemeente Venray wil minder keukentafelgesprekken voeren met
Wmo-cliënten. Sommigen worden niet meer aan huis bezocht, bij
hen vindt het gesprek voortaan telefonisch plaats. Dat roept
weerstand op bij FNV werkgroep Noord Limburg en Adviesraad
sociaal domein.
“Het vervangen van huisbezoeken door telefoongesprekken is
betwistbaar”, stelt Hans Cramer
van FNV-werkgroep Lokaal Sociaal
Beleid Noord Limburg. Hij haalt
aan dat ambtenaren vaardig zijn in
het voeren van telefoongesprekken en dat zij hiervoor cursussen
hebben gevolgd. Dit geldt niet
voor mensen die noodgedwongen een beroep doen op steun van
de gemeente. “In veel gevallen
bezitten zij deze vaardigheid niet.
Daardoor is het bij voorbaat een
onevenwichtig gesprek.” De FNVwerkgroep vindt dat bij de bespreking van een contract, bijvoorbeeld
voor huishoudelijke hulp, altijd een
fysiek bezoek nodig is. Adviesraad
sociaal domein spreekt de zorg

uit over ‘foute of onbevredigende
gesprekken’ en vraagt zich af of
telefonisch het optimale resultaat
wordt bereikt. Gemeente Venray
reageert dat dit geen b
 ezuiniging
is maar een e
 fficiëntere vorm van
werken. Wmo-consulenten k unnen
volgens de gemeente veel tijd
besparen door niet meer op huisbezoek te gaan en enkelvoudige
vragen voortaan telefonisch af te
doen. ‘De keukentafelgesprekken worden zeker niet helemaal
afgeschaft”, meldt de gemeente.
“Maar daar waar het een heldere,
enkelvoudige vraag betreft kan dat
door een klantbeheerder worden
afgehandeld in plaats van door de
consulent. Zoals de aanvraag van
een rolstoel.”

Tekst: Henk Willemssen

Adver torial

Fred van Neerven uit Horst:

‘Echt klasse: op het advies
van Tummers kun je bouwen’
“Wĳ komen al jaren bĳ Tummers in Horst, waar filiaalleider Frank en verkoper Frank werken. We leerden
Frank en Frank kennen in de winkel en met beiden hebben we een goede klik. Dit is voor ons een belangrĳke reden om te kiezen voor Tummers. Daarbĳ word je als klant van Tummers volledig ontzorgd. Zo is
het fijn dat grote apparatuur thuis wordt afgeleverd én wordt geïnstalleerd door de monteur.

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

Met het nieuwbouwplan Kievitsakker
komt er in Ysselsteyn een buitengewoon
mooie locatie bij om te wonen.

6 levensloopbestendige
woningen

Daarnaast vinden we het uitermate prettig dat de medewerkers
van Tummers altijd met ons meedenken. Eerlijk advies staat voorop.
Zo kochten we een tijdje geleden
een nieuwe keuken. We gingen
naar Tummers om onder andere
een inbouwmagnetron te kopen.
Frank van Tummers vroeg kritisch
door en stelde ons onder meer de
vraag waar we de magnetron precies voor wilden gebruiken. Toen
we daar eens goed over nadachten,
bleek dat we deze eigenlijk alleen
nodig hebben voor het opwar-

men van de flesjes van ons jongste
kleinkind. Het advies van Frank?
Neem in dat geval een goedkope
losse magnetron, die -als hij straks
overbodig is- eenvoudig weg kan, in
plaats van een kostbare inbouwvariant. Kijk: dat vind ik nou echt klasse.
Op zo’n advies kun je bouwen!”
Ook nu staan de verkopers van
EP:Tummers voor je klaar. Je kunt er
op heel veel verschillende manieren terecht voor advies. Telefonisch,
via de online chatfunctie op de
website, videoshopping, maar ook

2 levensloopbestendige
hoekwoningen
en 3 tussenwoningen

een afspraak aan huis is mogelijk.
Daarnaast is het ook weer mogelijk om langs te komen in één van
de zeven winkels, hiervoor moet
je wel eerst even een afspraak
maken. Kijk voor meer informatie
op www.eptummers.nl of bel
085 105 44 44.

4 twee-ondereen-kapwoningen

2 hoekwoningen
en 2 tussenwoningen

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!

Verkoopinfo:
kievitsakker@teunissen-bv.nl
WWW.VENTERRA.NL

WWW.TEUNISSEN-BV.NL

WWW.KIEVITSAKKER.NL
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Oplossing vrachtverkeer door Oirlo in zicht
De overlast van vrachtverkeer door het centrum van Oirlo moet binnenkort tot het verleden behoren. De
dorpsraad heeft samen met gemeente Venray en het bedrijf Vitelia afspraken gemaakt over een adviesroute
buiten de dorpskern om.
Deze afspraken worden vastgelegd in
een overeenkomst. Ook de dorpsraad
van Castenray is hierbij betrokken. Er
worden borden geplaatst om de route
voor het vrachtverkeer aan te geven.
Dat meldde voorzitter Anita Loonen
onlangs in de dorpsraadvergadering.
Vijf jaar geleden werd het probleem
al aangekaart bij Vitelia dat er te veel
vrachtverkeer door het dorp rijdt.

“Vitelia heeft de eigen chauffeurs
gevraagd om de kom van het dorp te
vermijden. Maar andere chauffeurs die
goederen komen brengen of halen zijn
lastiger te bereiken”, vertelde Anita
Loonen. In overleg met de gemeente
werd een adviesroute opgesteld.
Het struikelblok was dat de meeste
wegen om Oirlo heen niet berekend waren op veel vrachtverkeer.

De straten moesten eerst worden opgewaardeerd. De knelpunten zijn grotendeels opgelost. In de
afgelopen jaren zijn enkele wegen
opnieuw ingericht zoals Dwarsweg,
Gunhoekweg, Meerloseweg, Ericaweg
en Castenrayseweg. Boddenbroek is
deels gereconstrueerd maar het laatste stuk wacht nog op afronding.

Geen actueel beeld

Voldoen grote veehouderijen aan richtlijnen?
Gemeente Venray telt 151 intensieve veehouderijen die de Europese richtlijn moeten volgen om de uitstoot van
ammoniak, fijnstof en stank te beperken. Wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) meldde in de commissie
Wonen van dinsdag 9 maart dat de gemeente geen actueel beeld heeft van welke bedrijven voldoen aan de
best beschikbare technieken.
Cees de Vocht, commissielid van Venray
Lokaal, zei dat in 2017 de Europese
richtlijn voor best beschikbare technieken (BBT) is vastgesteld. Binnen vier
jaar moeten de veehouderijen hieraan
voldoen en moeten de installaties in
werking zijn. “Voor Venray als de meest
veedichte gemeente van Nederland is
dit buitengewoon belangrijk”, zei De
Vocht. “Omdat hiermee een bijdrage

kan worden geleverd aan het terugdringen van de stikstofbelasting. Maar
ook de gezondheid van de burgers gaat
erop vooruit door vermindering van
fijnstof en geur.” Volgens Cor Vervoort
worden jaarlijks bedrijven gecontroleerd maar is er te weinig capaciteit
bij toezicht en handhaving. “Deze
controle wordt daarom projectmatig
aangepakt onder de paraplu van de

RUD.” RUD is de regionale uitvoeringsdienst voor de gemeenten in Noorden Midden-Limburg die taken uitvoert
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. “Nog dit
jaar wordt het project opgestart”, zei
Cor Vervoort. “Als een bedrijf niet aan
de richtlijn voldoet dan kan de vergunning worden aangepast zodat er een
afname komt van de emissie.”

Ongewijzigd

Containers restafval blijven
bij hoogbouw
De inzameling van restafval verandert niet voor de bewoners
van hoogbouw. De containers voor het inwerpen van vuilniszakken blijven in gebruik in gemeente Venray. Dat antwoordt het
College van B&W op vragen van VVD-raadslid Bas Künen.
De nieuwe afvalinzameling gaat
in 2022 in. In plaats van eenmaal
in de twee weken wordt de grijze
afvalbak voor restafval nog maar
vierwekelijks aan huis geledigd.
Bewoners van hoogbouw hebben geen container voor restafval.
Zij maken gebruik van afvalzakken. De VVD wees erop dat bewoners van kleinere appartementen
zonder tuin hun restafval niet
goed thuis kunnen opsparen. Dat
kwam half februari aan het licht
toen vanwege het winterweer de
afvalinzameling moest worden
afgeblazen. “Mensen die daarvoor
geen ruimte hebben, storten het
huisvuil dus gewoon op straat. Dit
is het effect wanneer je geen oog
hebt voor kleinbehuisden”, stelde
Bas Künen.
Bij de andere afvalstromen gaat
wel wat veranderen voor de
bewoners van hoogbouw. Het
tweewekelijks aan huis ophalen
van plastic, blik en drinkpakken

gaat gelden voor alle inwoners. De
gemeente verstrekt hiervoor gratis
plasticzakken. Daardoor verdwijnen ook alle inzamelcontainers
voor plastic, blik en drinkpakken.
Op de meeste afvalperrons in
de dorpen en wijken blijft alleen
nog de glascontainer over. De
gemeente verwacht een schoner
straatbeeld door het weghalen
van de ondergrondse containers
omdat er minder afval zal worden
bijgeplaatst.

Onduidelijkheid
Over het groente-, fruit- en tuinafval (gft) was onduidelijkheid over
hoe hiermee om te gaan bij hoogbouw. De keuze is gemaakt om ook
bij hoogbouw wekelijks gft-afval
en etensresten gratis op te halen.
Alle huishoudens ontvangen hiervoor kosteloos een aanrechtbakje
om dit afval goed te kunnen scheiden, meldt het college in de antwoorden op de VVD-vragen.
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CDA vindt sluiting overweg Smakt ongewenst
Het CDA verzet zich tegen de sluiting van de spoorwegovergang bij
’t Pelgrimshuis in Smakt. ProRail wil deze overweg afsluiten voor alle
verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers. Ondanks dat de
verdubbeling van het spoor in Smakt niet doorgaat, houdt de spoorwegbeheerder toch vast aan de afsluiting.
Dat was voor Petra van Duijnhoven
(CDA) reden om vragen te stellen in de
commissievergadering van woensdag
10 maart. Dorpsraad Smakt-Holthees
heeft zich vanaf het begin in 2017
verzet tegen het plan van ProRail.
De dorpsraad vreest dat Smakt daardoor in tweeën wordt gedeeld.
Daarnaast worden landbouwbedrijven
in de omgeving gedupeerd omdat zij
vaak gebruikmaken van deze spoorwegovergang.
Wethouder Jan Loonen (CDA) meldde
dat ProRail een veiligheidsanalyse
heeft uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat deze overweg onveilig is.
“De gekozen oplossing is gunstig voor
de verkeersveiligheid maar pakt negatief uit voor de bereikbaarheid”, verklaarde Loonen. Hij zei dat het College
van B&W nog geen standpunt heeft
ingenomen.
Petra van Duijnhoven bevestigde dat

de veiligheid een rol speelt. Vooral
als er straks meer en snellere treinen gaan rijden over het spoor tussen
Venlo en Nijmegen. Het CDA-raadslid
zei dat naast de bedrijven ook inwoners moeite hebben met de afsluiting.
De kapel, de kerk en de begraafplaats
zijn daardoor veel lastiger te bereiken.
Jan Loonen reageerde dat ProRail verantwoordelijk is voor het vinden van
een alternatieve ontsluiting.
Petra van Duijnhoven meende dat de
sluiting van deze spoorwegovergang
de gemeente veel geld gaat kosten,
omdat de Pelgrimslaan moet worden
verbreed voor het vrachtverkeer evenals de twee aanliggende kruispunten.
Volgens Jan Loonen komen de kosten,
die nog onbekend zijn, voor rekening
van ProRail. “We zullen ProRail vragen
waarom voor deze oplossing is gekozen en de keuzes goed te onderbouwen. Daarna bekijken we hoe we hier

mee omgaan”, aldus Loonen.
Petra van Duijnhoven sprak van een
ingrijpende maatregel. Ze stelde voor
een externe verkeerskundige te laten

Venray Open Up biedt gratis activiteiten
voor jongeren in coronatijd
Venray Beweegt, Cultura Venray, jongerenwerk Synthese en het Raayland College hebben de handen ineengeslagen om jongeren iets te kunnen bieden in deze vreemde tijd. Daaruit is Venray Open Up ontstaan.
“We willen dat jongeren zich even niet opgesloten voelen en gewoon lekker bezig kunnen zijn.”
voor extra zorg voor het welzijn van
de Venrayse jongeren in coronatijd.
Venray Open Up hoort daarbij”, laten
de initiatiefnemers weten.
Uit de betrokken partijen is een werkgroep samengesteld die kijkt naar
welke activiteiten Venray Open Up
kan aanbieden en aan de hand daarvan worden activiteiten aan de lijst
toegevoegd. Jongerenwerkers van
Synthese en het Raayland College
spreken de jongeren en halen daar
ook input uit voor activiteiten.
“Jongeren kunnen zelf suggesties
doen van wat ze graag willen en
anderzijds kunnen aanbieders ook
aangeven welke activiteiten ze kun-

Ik hoop in de volgende commissievergadering hier meer over te horen.”
Tekst: Henk Willemssen

24 militairen opgeleid
in Vredepeel

Ook politiek zet zich in

Venray Open up biedt een aanbod aan
activiteiten voor jongeren, in eerste
instantie gericht op de coronaperiode.
Het zijn activiteiten die binnen de geldende maatregelen wél door kunnen
gaan, denk daarbij aan sportlessen.
“De coronaperiode duurt lang en de
maatregelen zijn behoorlijk ingrijpend
voor jongeren. Het welzijn van jongeren is momenteel een belangrijk
item bij veel partijen. Ook binnen de
gemeente Venray is het een belangrijk
onderwerp. Op verzoek van vele politieke partijen in Venray is begin februari een amendement aangenomen
in de raad. Daarna zijn er een paar
opdrachten gegeven aan het college

onderzoeken of de sluiting noodzakelijk is en of er wellicht een eenvoudigere oplossing mogelijk is. “De
mensen in Smakt zijn er bezorgd over.

nen aanbieden. In de werkgroep proberen we dit te matchen en daarmee
het aanbod uit te breiden.”
Venray Open Up wordt gezien als
een pilot. “We zijn het een en ander
aan het uitproberen, niet alles is tot
op het bot uitgedokterd. We proberen krachten te bundelen en snel
te schakelen en vooral bij te sturen
waar nodig. Veel aanbieders van activiteiten staan te popelen om iets te
kunnen bieden. We zijn net een paar
dagen online en de eerste aanmeldingen zijn binnen.” Zie voor verdere
info: www.venrayopenup.nl

Na vier maanden intensieve trainingen en een zware eindoefening
hebben 24 luchtverdedigers van de eerste Algemene Militaire
Opleiding (AMO) bij het Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando (DGLC) de basis opleiding afgerond.
Zeker de laatste week was zwaar voor curisten van vele kilometers,
weinig slaap en militaire uitdagingen. Vrijdag 26 februari
marcheerden ze de kazernepoorten binnen van Luitenant-generaal
Bestkazerne in Vredepeel om vervolgens bevorderd te worden.
Het is de eerste AMO in Nederland
waarbij zowel militairen van de
land- als lucht-macht samen werden opgeleid en is daarmee
een unieke opleiding binnen
Defensie. De nieuwe militairen
hebben een versneld sollicitatietraject doorlopen wat onderdeel
is van een proef voor het nieuwe
personeelssysteem voor defensie. Het Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando (DGLC)
heeft het traject opgestart om kan-

didaten binnen één dag volledig te
keuren en aan te stellen bij de eenheid. Daarna volgen de militairen hun
opleidingen op de kazerne en worden ze in De Peel te werk gesteld.
Aan het einde van hun contract
begeleid het DGLC hun van werknaar-werk of kijkt naar toekomstmogelijkheden binnen de krijgsmacht.
Vanwege het succes van deze aanpak
worden nieuwe versnelde aanstellingstrajecten en extra basisopleidingen bij het DGLC gepland.

Tekst: Jeanine Hendriks

Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

IXON verovert de wereld met hét cloud platform
voor de machinebouw
Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

grow.ixon.cloud
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Partijen steunen aanpak
woningtekort
De politieke partijen steunen de aanpak van het College van B&W
van gemeente Venray om het woningbouwprogramma flink op te
schroeven. Om de woningnood in gemeente Venray op te lossen,
moet de bouwproductie omhoog van 125 naar 200 woningen per
jaar. In de commissie Wonen van dinsdag 9 maart drongen de
fracties erop aan snel aan de slag te gaan.

Werkzaamheden Gouden Leeuwplein gestart
Wethouder Jan Loonen heeft maandag 15 maart het startsein gegeven voor de werkzaamheden van het
Gouden Leeuwplein. Loonen plantte die dag samen met bewoners de eerste boom. In totaal moeten
25 nieuwe bomen, 100 meter haag en diverse plantsoenplanten ervoor gaan zorgen dat het plein in de
zomer koeler wordt. Het Gouden Leeuwplein was voorheen een groot leeg plein. De raad stemde in 2019
in om het plein te verduurzamen, vergroenen en de verblijfskwaliteit te verbeteren.

Wethouder Jan Jenneskens
(D66) sprak van een kanteling. “Jarenlang is een defensief
beleid gevoerd. We moeten als
gemeente veel meer initiatief
nemen en bouwplannen scherper
in beeld krijgen om ze echt te realiseren. Meer focus en extra stappen zetten, zijn nodig.” Daarom
vraagt het college een extra
budget van 100.000 euro om de
ambtelijke capaciteit te vergroten
zodat de versnelling van bouwplannen van de grond komt.
De partijen hadden er in de commissie Wonen geen moeite mee
om extra geld uit te trekken. “Er
is een groot tekort. Kijk maar
eens hoe snel de woningen op
Sint Anna zijn verkocht”, zei Bram
Jeurissen (CDA). “Als we niet bouwen dan vertrekt de jeugd. Dat is
slecht voor Venray en de dorpen.”
Daan Janssen (D66) haalde aan
dat de situatie op de woningmarkt in vijf jaar tijd compleet
veranderd is. “Binnen heel korte
tijd is er woningnood ontstaan.
We moeten procedures versnellen

en slagen maken om meer woningen te bouwen. Er is een schrijnend tekort in alle segmenten.”
Harrie van Oosterhout (VVD) was
blij met de omslag. “Het is de
hoogste tijd. In de verouderde
woonvisie uit 2017 was het motto
‘niet bouwen voor leegstand’.
Het is een trieste constatering dat
daardoor jongeren de gemeente
zijn uitgejaagd.” Dickie Minken
(PvdA) noemde het verrassend
dat er geen sprake meer is van
krimp. Sander Hellegers (Venray
Lokaal) vroeg zich af of de ambities wel reëel zijn. Hij noemde
als voorbeeld Servaashof waarvoor al heel lang bouwplannen
bestaan. Lizzy Bruno (ProVenray)
reageerde dat de gemeenteraad
al vaker aandacht heeft gevraagd
om voortvarend te bouwen.
De partijen waren zo eensgezind
dat het onderwerp in de raadsvergadering van dinsdag 30 maart
slechts een hamerstuk is.

Tekst: Henk Willemssen

Wethouder wil snel
duidelijkheid over windpark
Er is geen deadline voor het tijdstip waarop het besluit valt of er in
gemeente Venray een windpark komt. Het is ook mogelijk het
verkenningsonderzoek te verlengen zodat fysieke bijeenkomsten
gehouden kunnen worden. “Maar zowel de voor- als tegenstanders
willen snel duidelijkheid. Het is niet wenselijk dit heel lang te laten
duren”, zei wethouder Jan Jenneskens (D66) in de commissie
Wonen van dinsdag 9 maart.

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

22 maart

15.30 - 17.00 uur

15 april

18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo
organiseert online informatiebijeenkomsten
over de behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject
en de operatie. Na aanmelding volgt een

bevestiging met een uitgebreide instructie.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
mensen met obesitas, hun naasten en
anderen belangstellenden. We hopen u
binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Agnieszka Buzala (CDA) maakte
gebruik van het vragenuurtje om
de voortgang van het windpark aan
de orde te stellen. Ze meende dat
de dialoog via digitale bijeenkomsten niet goed kan worden gevoerd.
“Digitaal vergaderen werpt een
extra drempel op waardoor sommige mensen niet zullen en kunnen
deelnemen”, stelde het CDAcommissielid. Jan Jenneskens haalde
aan dat door corona het traject in
2020 een halfjaar vertraging heeft
opgelopen. “Digitale vergaderingen
zijn niet voor iedereen toegankelijk
maar dat zijn fysieke bijeenkomsten
ook niet. Ik kan ze niet met elkaar
vergelijken. Maar we hebben ook
een enquête gehouden waarop best
veel mensen hebben gereageerd.
En iedereen kon vragen stellen”,
zei de wethouder. Hij meldde dat
de laatste vragen momenteel van
een antwoord worden voorzien. Het
document telt al meer dan dertig
pagina’s en zal binnenkort worden
gepubliceerd.

Gezondheid omwonenden
Jan Jenneskens zei dat er veel ‘ruis,
rumoer en vragen’ leven. Hij kon-

digde aan dat er nog fysieke bijeenkomsten worden gehouden in
de dorpen aan de oostkant van de
gemeente die in beeld zijn voor een
windpark. “Het zullen geen grote
bijeenkomsten zijn voor vijftig personen. We hopen als het mogelijk is
in kleine groepen met tien tot vijftien mensen in gesprek te gaan.”

Meer diepgang
komt pas
in de tweede ronde
van het onderzoek
Agnieszka Buzala vond dat er in
de digitale bijeenkomsten weinig
aandacht was voor de invloed van
windmolens op de omgeving en op
de gezondheid van omwonenden.
Dat erkende Jenneskens: “Meer
diepgang komt pas in de tweede
ronde van het onderzoek.” Hij hield
vast aan de planning dat de resultaten van het verkenningsonderzoek voor de zomervakantie in de
gemeenteraad worden besproken.
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Politiek worstelt met ingrepen sociaal domein
De bezuinigingen in het sociaal domein keerden na drie maanden terug op de politieke agenda. Wethouder
Anne Thielen (CDA) trachtte met enkele raadsavonden en uitgebreidere informatie de negentien maatregelen
beter te onderbouwen. In de commissie Leven van donderdag 11 maart klonken nog veel twijfels. Vooral over
de financiële haalbaarheid, want de beoogde besparing van 1,7 miljoen euro per jaar blijkt heel lastig te halen.
In de raadsvergadering van 15 december werd het onderwerp nog van
de agenda gehaald. In een unaniem
aangenomen motie werd wethouder
Anne Thielen opgeroepen de maatregelen te heroverwegen en beter te
onderbouwen. Dit leidde niet tot andere
inzichten. Dezelfde negentien maatregelen bleven overeind. “We kregen
zo veel informatie. We zien door de
bomen het bos niet meer”, verzuchtte
Marcel Meijer (Samenwerking Venray).
Elly van Dijck (PvdA) vond die opmerking onterecht. “Want we hebben hier
zelf om gevraagd.”

Een tegenvaller is dat van de verwachte
bezuiniging dit jaar slechts drie tot vier
ton haalbaar is. In 2022 valt hooguit
acht ton te besparen. Bart Jilesen (D66)
vroeg zich af of de 1,7 miljoen euro wel
in beeld komt. “Gaan we het redden?
Of moeten we de reserves aanspreken
of het geld bij andere domeinen halen?
We zijn pessimistisch want de aangekondigde bezuinigingen lijken niet
realistisch.”

Grip krijgen
Bas Künen (VVD) kondigde aan achter
de koers te staan. “Maar de uitwerking

en kosten zijn onzeker. Ik hoop dat we
echt grip krijgen en betere en goedkopere zorg kunnen leveren.” Elly van
Dijck (PvdA) vond dat de minima erg
zwaar worden getroffen. “De PvdA
heeft altijd gestreden voor een ruimhartig minimabeleid zodat iedereen kan
meedoen, maar deze opstapeling van
maatregelen doet aan alle kanten pijn
bij de minima. Ook de kinderen komen
er bekaaid vanaf. We kunnen het niet
maken ze in de kou te laten staan.”
Theo Francken (Venray Lokaal) zei
dat zijn partij het politieke oordeel
bewaart voor de raadsvergadering

van 30 maart. Net als het CDA vond
Venray Lokaal dat de schuld ligt bij het
Rijk. “Het Rijk verzuimt er meer geld
bij te leggen. De gemeenten moeten
een vuist maken in Den Haag”, vond
Francken. Jac Derikx (CDA) sprak van
een grote opdracht en een ommezwaai
die volgens hem onvermijdelijk is.
“Burgers moeten meer uitgaan van
hun eigen kracht. Dat zal wel moeten
door de bezuinigingen van het Rijk.
De maatregelen treffen vooral de jeugd
en de minima. Hieraan valt niet te
ontkomen. Anders neemt het sociaal
domein straks nog een groter deel van
onze begroting in.”

Onvoorspelbaar

omgeving moet leiden tot een betere
kwaliteit van zorg. Over het behalen
van het gestelde bezuinigingsdoel
van 1,7 miljoen euro toonde ze
zich ook onzeker. “Het sociaal
domein is onvoorspelbaar. Het zijn
openeindregelingen. Bovendien weet je
niet wat er gaat gebeuren op landelijk
niveau. Wat gaat de nieuwe regering
doen? Wij willen er alles aan doen om
de stijgende kosten af te vlakken en het
sociaal domein betaalbaar te houden.
Mocht dat niet lukken dan zullen we
concernbreed naar besparingen moeten
gaan kijken. Voordat we de ozb gaan
verhogen zoals sommige gemeenten
al doen.”

Anne Thielen legde uit dat het
investeren in de kracht van de

Tekst: Henk Willemssen

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

Programmering
Omroep Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Avondmix
22.00 Rooj laat

Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
19:00 (H) Zondagse Soep
20:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 Venradio met Freek & Marc
10:00 Venradio met Maik & Mario
12:00 Venradio met Bernie
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Petra
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Rock in Rooj
22:00 Rooj laat

Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Potpourri
19:00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat
Donderdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Rock & Roll All Flavours
Avonddienst
Rooj Laat

Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Middagmixt
17:00 Zondagse Soep
18:00 Wintertijd
19:00 Volksmusik miet Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar productiemedewerkers. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van stalen,
roestvaststalen en aluminium buizen, profielen en platen. Dit doen we met een
uniek en modern uitgerust machinepark.

KANTER
Als kanter werk je in teamverband in een modern machinepark. Vooropleiding
en/of ervaring is geen vereiste! Wij zijn bereid om u alle kneepjes van het vak
te leren. Het betreft een uitdagende functie in dagdienst.
Functie eisen:
• Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwkeurig en netjes.

PRODUCTIEMEDEWERKER
Als allround productiemedewerker assisteer je bij diverse CNC gestuurde
machines. Samen met je collega’s zorg je dat alles op rolletjes loopt volgens
de gemaakte afspraken met de klant. Deze functie biedt ruimte voor doorgroei
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen onze organisatie.
Functie eisen:
• Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwkeurig en netjes.

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met
Koen Christiaens. Tel.: +31 (0)77 398 19 45

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

www.cltmetalservice.nl
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Weer uitstel reactie Defensie op bezwaren
vliegveld

Dakplatanen prominente
plek gekregen op Annapark

De 515 indieners van een bezwaarschrift tegen de heropening van vliegveld De Peel wachten al ruim 1,5 jaar
op antwoord. Het ministerie van Defensie heeft de reactietermijn op de bezwaren opnieuw opgeschoven.
De planning is dat komende zomer het reactierapport verschijnt. Dat maakte een vertegenwoordiger van
Defensie bekend tijdens de digitale vergadering van Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) op
donderdag 11 maart.

Zeven volwassen dakplatanen hebben een prominente plek gekregen
op het Annapark in Venray en zijn op initiatief van Renschdael Groep
gered van de kap. De bomen zijn naar het park verplaatst vanuit het
centrum van Horst waar ze jarenlang het straatbeeld hebben
gevormd. De bomen moesten ruimte maken voor de uitbreiding van
het winkelcentrum Kloosterhof en zouden worden gekapt. Op het
Annapark krijgen de dakplatanen een nieuw leven.

Mogelijk dat in de komende vergadering van 10 juni de COVM-leden op
voorhand worden geïnformeerd. “De
toezegging is gedaan dat de reactienota als eerste wordt besproken binnen de COVM. Mogelijk in een aparte
vergadering”, zegt Jan Houba die
namens de Venrayse burgers zitting
heeft in de overlegcommissie. “Pas
daarna ontvangen alle indieners van
een bezwaarschrift bericht. De mensen hebben trouwens sinds het sluiten

van de bezwaartermijn niets meer van
Defensie vernomen. Ook niet over de
planning.”
De bezwaartermijn tegen het conceptplan van de heropening van vliegveld
De Peel liep van 10 juli tot 22 augustus 2019. Het ministerie van Defensie
zegde toen toe dat voor de zomer van
2020 alle bezwaarmakers een reactie zouden krijgen. Vanwege de grote
hoeveelheid bedenkingen, opmerkingen en vragen nam Defensie ruimer

de tijd tot begin 2021. Ook deze planning bleek niet haalbaar. Jan Houba
zit er niet zo mee dat er telkens vertraging optreedt. “Want het kan wat
mij betreft allemaal niet lang genoeg
duren.”
Het volgende bezwaarmoment voor
burgers is als de milieueffectrapportage (mer) en het ontwerp-luchthavenbesluit zes weken ter inzage worden
gelegd. Dit was gepland in november
2020 maar het is uitgesteld tot in 2023.

Voor verschillende specialisme hebben wij op de locatie Grubbenvorst ruimte voor
nieuwe instroom:

OPERATOR VERPAKKINGSMACHINE

(FULLTIME)

Bij deze verantwoordelijke functie zorg jij voor het tijdig en juist verpakken van zakken potgrond,
tuinaarde en overige soorten substraten aan de hand van de productieplanning en kwaliteitsnormen. Door coaching en ontwikkeling word je opgeleid tot zelfstandig specialist operator.
Taken:
• Machinaal verpakken van onze producten;
• Controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder;
• Correct instellen en preventief onderhoud van de machines en verpakkingslijnen;
• Bewaken van de veiligheidsnormen aan de machine als op de werkvloer;
• Juiste registratie van volume verpakte producten.

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

In deze functie verricht je werkzaamheden zoals ontvangst van grondstoffen en het vullen
van de bunkers van de menglijn en de verpakkingslijnen. Je hebt ervaring op een laadschop,
affiniteit met machines en bent vaardig in omgang met geautomatiseerde systemen.
Taken:
• Opslag van grondstoffen;
• Mengen van diverse substraten;
• Laden van vrachtwagens en het bevoorraden van de menglijnen;
• Kwaliteitscontrole.

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van deze specialistische functie is het juist instellen en bedienen van de procesbesturing,
om volgens receptuur de diverse grondstoffen tot teeltsubstraat te mengen volgens de
hoogste veiligheid en kwaliteitsnormen.
Taken
• Het instellen en bedienen van de menglijnen;
• Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
• Kwaliteitscontrole en registratie;
• Het verhelpen van kleine storingen;
• Het tijdig vullen meststofbunkers.
De collega’s die wij zoeken hebben affiniteit voor logistiek binnen een productieomgeving en
zijn flexibel inzetbaar ten aanzien van werktijden (seizoen verschoven diensten).
Wil je meer informatie betreft deze functie neem dan contact op met Hugo Buitelaar
06 - 147 97 000. Motivatie en CV graag per mail: aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Meer informatie over onze organisatie tref je op: www.bvb-substrates.nl / www.kekkila-bvb.com.

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van
substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij expert
als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers.
Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten aan meer
dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland,
Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Volgens Marc van der Velden, projectontwikkelaar bij Renschdael
Groep, een mooie win-win situatie:
‘Eén van onze doelstellingen uit de
gebiedsvisie van het Annapark is dat
wij de cultuur-historische groenstructuur willen versterken en jaarringen willen toevoegen aan het park.
Toen wij vernamen dat deze prachtige bomen gekapt zouden worden,
hebben wij meteen actie ondernomen. Er is al veel werk verzet aan al
het groen op het Annapark, maar ik

vind het bijzonder dat wij nu deze
bomen ook een tweede leven kunnen geven. Dit plantseizoen hebben
we al meer dan honderd nieuwe
bomen aangeplant op het park en
zijn momenteel bezig om met honderden Rododendrons de groene
structuur van het Annapark verder te
versterken.’ Na de voorbereiding van
een hovenier zijn de bomen vrijgemaakt en met speciale transporten
overgebracht naar hun nieuwe plek
op het Annapark.

315 nieuwe leerlingen
voor Raayland College
Ruim 300 leerlingen hebben zich voor het nieuwe schooljaar
aangemeld voor het Raayland College in Venray, 37 aanmeldingen
zijn voor de nieuwe Agora-klas.
Op maandag 8 en dinsdag 9 maart
konden nieuwe leerlingen zich voor
schooljaar 2021/2022 inschrijven op
het Raayland College. Anders dan
andere jaren, konden de leerlingen
hun aanmeldformulier vanwege de
huidige coronamaatregelen, niet
op school komen afleveren, maar
moest het formulier digitaal vanuit thuis ingevuld worden. Bas van
Rooijen, rector: “We willen graag een
school voor en door Venray zijn. Met
maar liefst 315 nieuwe leerlingen uit
Venray en omgeving zijn we dit zeker
en daar zijn we ontzettend trots op.
De komende jaren zal het Raayland

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
HEALING CREME – huidverzorgende
crème, ook bij zonnebrand en
pigmentvlekken.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.
Voor het schuren, lakken of een
andere kleur of vermaken van tafels,
stoelen. j.derikx 06 10 95 42 20

doorgaan met het blijven ontwikkelen van goed en kansrijk onderwijs,
waarbij de persoonlijke begeleiding
van leerlingen centraal staat.”
In 2021/2022 start het Raayland
College met onderwijs volgens de
Agora filosofie. “De interesse in
deze onderwijsvorm was al bekend,
maar dat er daadwerkelijk 37 leerlingen zich zouden aanmelden voor
de Agora-klas is iets waarop we
alleen maar hadden gehoopt”, zegt
Loes Hanssen, projectleider Agora
Raayland. Vorig schooljaar meldden zich 280 leerlingen aan voor het
Raayland College.

Te koop gevraagd: Ganze eieren
06 86 86 20 58
FotoFunReizen.nl - Fotoreizen en
fotoworkshops voor vrouwen - 3
daagse fotoreis Gelderland 28-30 april
Hortensia’s (veel srt.), buddleja,
rhodo e.a. heesters (ook op
stam). Buxusvervangers, taxus,
bodembedekkers, vaste pl., grassen
enz. Open za. 9.30-16.30 uur (do-vrij
na tel. afspraak). Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree. info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08
Te koop gevraagd land- en tuinbouw
machines o.a ploeg frees kieper
mesttank hark schudder spitmachine
bloter tractor enz tel 06 19 07 69 59

1803 \ opinie
Poll

11

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik ben voor het instellen van een
vaccinatiepaspoort
De Europese Commissie komt binnenkort met een plan voor een ‘vaccinatiepaspoort’ waarmee de drager kan aantonen of hij of zij ingeënt is of
genezen van het coronavirus. De meningen hierover zijn verschillend.
Volgens de Griekse premier kan een dergelijk document meer mensen motiveren om zich te laten
inenten tegen corona. Op die manier kan corona
sneller ingedamd worden. Door een vaccinatiepaspoort in te stellen voelen toeristen zich prettiger
om zich te verplaatsen naar andere landen.
Momenteel is het inentten in Nederland nog niet
op stoom. Het is mogelijk dat nog niet iedereen

ingeënt is voordat de zomervakantie is begonnen.
Heel wat regeringsleiders vinden het niet kunnen
om gevaccineerde mensen meer rechten te geven
als anderen nog niet eens de kans hebben gehad
een prik te halen.
Daarnaast is het halen van vaccinatie niet verplicht
en is iedereen baas over hun eigen lichaam, heeft
recht op vrijheid, privacy en alle andere mensen-

rechten. Het is een inbreuk op onze vrijheid, als we
worden beperkt in het reizen binnen de Europese
Unie. Door een vaccinatiepaspoort in te stellen worden vooral mensen die graag reizen verplicht om
zich te laten vaccineren. Dit is tegen onze rechten in.
De stelling luidt: Ik ben voor het instellen van een
vaccinatiepaspoort

Bespreking poll week 09

Ik heb geld bespaard door de coronacrisis
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel hebben gespaard als in het jaar 2020, maar liefst 42 miljard euro.
Door de lockdowns was het merendeel van het
jaar de horeca gesloten, vele vakanties moesten
worden geannuleerd en op het einde van het
jaar moesten zelfs alle niet-essentiële winkels
hun deuren sluiten. Geen museum bezoeken,
geen festival, niet je net gekregen loon in de

kroeg spenderen en ook niet uiteten bij je lievelingsrestaurant. De coronamaatregelen zorgden
ervoor dat Nederlanders meer geld gingen sparen
dan ooit tevoren. Of dat in gemeente Venray ook
zo is, is nog maar de vraag. Er zijn ook mensen die
door de coronacrisis er juist financieel op achter-

uit zijn gegaan. Die problemen hebben gekregen,
omdat zij bijvoorbeeld hun zaak moesten sluiten
en geen inkomsten konden genereren. Mensen die
juist hun spaargeld hebben moeten aanbreken om
te eindjes aan elkaar te knopen.

Oh, zit dat zo!

Belastingaangifte 2020
Het is weer die tĳd van het jaar dat de belastingaangifte weer moet worden gedaan. Voor de meeste van ons een vervelend klusje, maar met
het voorwerk dat de Belastingdienst voor u heeft gedaan is het in veel gevallen een fluitje van een cent.
enkele keer zijn de gegevens fout
doorgegeven of verwerkt. Heeft
u een fiscale partner kijk dan in
elk geval naar de meest optimale
verdeling van vermogen en nietpersoonlijke inkomensbestanddelen. En als u toch bezig bent
controleer dan meteen of u recht
heeft op toeslagen.

Veel gegevens van u zijn namelijk
al bekend bij de Belastingdienst.
Als u uw belastingaangifte via
het aangifteprogramma van
de Belastingdienst doet zijn
deze gegevens reeds ingevuld.
Het blijft wel zaak om deze
gegevens zorgvuldig te controleren, sommige zaken kan de
Belastingdienst niet weten en een

Heeft u een onderneming of
bijzondere aftrekposten zoals
ziektekosten, alimentatie of
giften, let dan op bij het doen
van de aangifte omdat de
Belastingdienst deze gegevens
niet weet en dus ook niet voor u
ingevuld heeft. Ook bijzondere
omstandigheden, zoals verhuizing, pensioneren, werkeloos
worden, samenwonen of juist
uit elkaar gaan en overlijden
leiden vaak tot complicaties in
de belastingaangifte en voor de
toeslagen.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)

parttime en fulltime

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Zijn dit soort zaken bij u aan de
orde, dan zal het maken van de
aangifte allicht meer tijd kosten.
Op de site van de Belastingdienst
vindt u over veel onderwerpen
een heldere toelichting en daarmee kunt u waarschijnlijk een
heel eind komen. Komt u er niet
uit of bent u niet helemaal zeker
van uw aangifte schakel dan een
deskundige in. Anders loopt u niet
alleen het risico dat u een onjuiste
aangifte doet (waarop een boete
staat), maar loopt u wellicht ook
geld mis.
Tot slot: de termijn om aangifte
te doen is dit jaar in verband met
een storing bij de Belastingdienst
in het begin van de aangiftecampagne verlengd tot 8 mei 2021.
Wilt u er echter zeker van zijn dat
u vóór 1 juli een (voorlopige) aanslag krijgt dan moet uw aangifte
al op 8 april bij de Belastingdienst

zijn. U heeft uw geld dan terug
voor 1 juli en, mocht u belasting
bij moeten betalen, dan is dat
zonder rente.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

De Blikvanger

Column
Tweede Kamer
verkiezing
Ben u ook zo geschrokken? U bent
niet alleen. Door alles wat zich
afspeelt in de politiek, met de
opkomende verkiezingen in het
vizier, staan we voor een moeilijk
besluit. Het is werkelijk een
mediacircus. Gaat het om de
standpunten die de verschillende
partijen beweren te vertegenwoordigen of hoeveel media-aandacht ze kunnen genereren?
Waar kiezen we eigenlijk voor:
standpunten en idealen of voor
persoonlijkheden die ons willen
intrigeren en amuseren?
De thema’s discriminatie waaronder racisme, de zorg, het klimaat,
de werkgelegenheid en de verdere
aanpak van de coronasituatie
houden de gemoederen verhit.
Het blijkt dat ongeveer 5 procent
van de kiezers die per post kunnen stemmen dit, voor zover men
heeft kunnen vaststellen, niet op
de juiste manier heeft gedaan. Hun
stem is dus ongeldig. Aan hen is
een herkansing beloofd, afwachten hoe dit zal uitpakken. Iedereen
heeft een ongezouten mening die
ze al te graag in een mooie verpakking aan ons cadeau willen geven.
Er werd verwacht dat de opkomst
voor de Tweede Kamerverkiezingen
groot zou zijn. Met corona in onze
voortuin en alle regels wat betreft
de lockdown, de avondklok die niet
deugd en die voor veel ophef heeft
gezorgd, zitten we letterlijk met de
handen in het haar. De schommelende cijfers die geen duidelijk beeld
van de situatie schetsen, het lijkt net
nattevingerwerk, maar we moeten te allen tijde in ons achterhoofd
houden dat we het allemaal doen
voor de nationale gezondheid. In de
tussentijd hebben we ons moeten
vermaken met toerende lijsttrekkers
die hun verhaal verkochten op een
geïmproviseerde manier, lijsstrekkers die deelnsmen aan talkshows
en vroegtijdig opstappen als het hen
niet zint. En we moesten ons vooral
druk maken over het diepe decolleté
van een presentatrice die elke avond
op de buis verschijnt. Het lijkt of een
ander fenomeen de oceaan is overgewaaid. Het doet mij denken aan de
roast, een gerechtvaardigde manier
van spot, het leveren van kritiek op
een grove, humoristische en sarcastische manier tegenover collega’s,
vrienden en landgenoten. Het leven
is bitterzoet.
Ignacio
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VVD Venray

Bouwen, bouwen, bouwen
Regeren is vooruitzien. Gelukkig worden er nu eindelijk ook lokaal
plannen gemaakt voor de concrete aanpak van het woningtekort in
Venray. Iets wat de VVD ook landelijk nastreeft, geldt hier in Venray
nu als nooit tevoren: ‘bouwen, bouwen, bouwen’.
De komende jaren staan er nu tweehonderd woningen per jaar op de
planning en dat is wat ons betreft
een goed begin. De urgentie is
inmiddels enorm. Het is geen uitzondering dat potentiële kopers moeten overbieden om een koopwoning
te kunnen bemachtigen. En sociale

Venray Lokaal

huurwoningen zijn in de kerkdorpen al helemaal niet te vinden. De
gemeente pakt nu de regie en heeft
vier speerpunten en een 16-tal thema’s benoemd. We hebben de hoop
dat deze vele thema’s niet belemmeren maar dat deze ondersteunend
zijn aan het duidelijke doel dat het

Dat is niet zo best, en dit kan niet
alleen te wijten zijn aan de negatieve
aandachtstrekkers van de laatste tijd.
Of toch wel? En wat nu? Natuurlijk
gaan we een goed gesprek aan met
onszelf en onze collega’s, want dat
is het: dit ligt aan ons, wij doen het

niet goed, waarom zijn we er zo
druk mee en krijgen we toch deze
beoordeling? We kunnen aansluiten bij politici die reageren met: ‘dat
gaat niet op voor onze partij’, maar
daar gaat het niet om. We besturen
samen en daarmee zijn we ook geza-

menlijk verantwoordelijk. Zo denk ik
tenminste.
Je stelt je transparant op. Huurt
externe deskundigheid in wanneer
je het pittige dossier De Spurkt,
waar veel zwaargewichten aan
gewerkt hebben, moet beoordelen.

Professioneel toch? Maar ja, transparantie maakt ook weer kwetsbaar.
Hoe gaan we verbetering in ons
functioneren en verandering in waardering bereiken? Een van mijn conclusies is dat ik nog beter op zoek ga
naar jou, inwoner van Venray. Jouw
deskundigheid, jouw inzichten, jouw
betrokkenheid en enthousiasme zijn
onmisbaar. Jij bent voor ons de voe-

dingsbodem om het juiste te doen
en daarvoor te gaan. We kunnen het
ook eenvoudiger doen door je uit te
nodigen om eens te komen luisteren, of lid te worden en daarmee ook
jouw steentje bij te dragen.

economie is voor CDA Venray belangrijk en daarom hebben we er al
meerdere keren op gehamerd dat we
hier stappen willen zetten, eindelijk
ligt er een visie. CDA Venray staat
voor een duurzame veehouderij,
ontwikkelingen horen daarbij. CDA
Venray heeft de initiatieven gesteund
waarbij er mogelijk een groter aantal
dieren worden gerealiseerd, maar
waarbij de belasting op het milieu
minder wordt. CDA Venray kiest voor
dialoog en realisme, populisme past

CDA Venray minder. CDA Venray heeft
werk gemaakt van de zogenaamde
ruimte voor ruimte woningen, dit
resulteert in minder overlast voor
bestaande woningen, vitaal buitengebied en tegemoet te komen aan
de grote vraag naar woningen. We
gaan de komende periode er weer
volop tegen aan om het beste te
bereiken voor Venray en haar kerkdorpen.

hoging van het minimumloon naar
14 euro. Steeds meer mensen vallen
onder de armoedegrens: mensen die
een minimuminkomen ontvangen
komen daar niet mee rond. De gevolgen zien we dagelijks, en echt niet
alleen bij de voedselbank. De kloof
tussen arm en rijk wordt steeds groter.
Dat is onacceptabel.
Juist die basis om voor jezelf te kunnen
zorgen wordt door de bezuinigingen in
Venray aangetast, terwijl het doel van

de hele voorziening is dat iedereen
mee kan doen. Dit is voor mij in tegenspraak met elkaar. Om huishoudens
met minima te versterken bezuinigt
men op elementen die dat huishouden net nog in stand houden. Daar
moet iets aan gedaan worden. Het
geld moet dan ook elders gevonden
worden, waarbij er zeker naar andere
domeinen gekeken kan worden.

Laura Borst

Amira Luydens-Dabian, commissielid

Rentmeesterschap
CDA heeft goed rentmeesterschap hoog in het vaandel staan. Door
corona lijken veel zaken stil te vallen, maar dat was ook een moment om
even na te denken wat CDA Venray, ondanks deze moeilijke en onzekere
periode hebben bereikt. CDA Venray was de partij die als eerste voorop
ging het college aan het werk te zetten ondernemers te stimuleren om
zonnepanelen op daken van hallen en stallen te gaan leggen.
De ondernemers in Venray zijn hier
goed mee aan de slag gegaan. We
zijn er ook van overtuigd, dat we
hier nog meer kunnen bereiken.
Hiermee zetten we duurzame stappen. CDA Venray is de partij geweest,

PvdA Venray

gen én brengen kennis samen.
En laten we wel wezen, een fijne
woonplek is meer dan een woning,
maar woningen zijn wel letterlijk de
fundering om je te kunnen settelen.
Dit is de kans om wonen in Venray
niet alleen aantrekkelijk maar ook
bereikbaar te maken.

Dat was schrikken...

toen ik als vrijwilligster in de lokale politiek in De Limburger van 10 maart las dat maar één op de vijf
inwoners van Venray het volste vertrouwen heeft in haar lokale politici.

CDA Venray

College van B&W en de gemeenteraad nu, en wij van de VVD Venray al
langer, voor ogen hebben.
Het woningtekort echt aanpakken
doe je wat ons betreft door op alle
niveaus samen te werken, flexibiliteit
in te bouwen in het beleid en deze
waar mogelijk los te laten. En daarbij
in mogelijkheden denken en samenwerken met partijen zoals woningcorporaties en marktpartijen. Zij
hebben de woningvoorraad goed in
beeld, kennen de marktontwikkelin-

die voorop ging voldoende huizen
te bouwen in Venray en zeker in de
kerkdorpen. Het college is er mee
aan de slag gegaan en er ligt nu (eindelijk) een onderzoek. De uitwerking
zal de komende tijd volgen. Circulaire

Martijn Direks

Sociaal domein: goed plan maar

In de raadsvergadering van 30 maart komt het sociaal domein aan de orde. Als lid van de PvdA ben ik
ervoor dat minima en mensen met minder dan de gemiddelde mogelijkheden om het hoofd boven water te
houden, geholpen worden. Echter, aan de goede ideeën die nu voorliggen is een bezuiniging voor minima
gekoppeld; dat gaat mij te ver.
Zoals alle gemeenten kreeg Venray in
2015 op sociaal gebied er een groot
aantal taken bij. Venray deed een
goede poging om alle sociale voorzieningen zoveel mogelijk aan elkaar
te koppelen. Om dit betaalbaar te
maken en te houden zijn een aan-

tal bezuinigingen ingevoerd die juist
gevolgen hebben voor bewoners die
gebruik maken van deze voorzieningen. Denk aan taken in de jeugdzorg,
het meedoen-budget voor kinderen,
BSO-ondersteuning en keukentafelgesprekken. Venray wil dat iedereen

meedoet en wil daarvoor de omgeving versterken en een goed vangnet opzetten. Echter, beperkt daarbij
mogelijkheden voor de basis: dat is
het huishouden dat die steun juist
nodig heeft. Dat gaat te ver.
De Partij van de Arbeid pleit voor ver-

Elly van Dijck

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.

SP en CDA in Venray en Horst aan de Maas pleiten voor onderzoek
realiseren ‘zorgbuurthuizen’
De fracties van het CDA en SP in Venray en Horst aan de Maas hebben de handen ineen geslagen om via een
motie te pleiten voor onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van zorgbuurthuizen in Venray en
Horst aan de Maas. Met de motie geven de beide fracties een vervolg aan landelijke samenwerking op dit punt
in de Tweede Kamer. Inmiddels is er in een overeenkomst van de SP met het kabinet geld gereserveerd voor de
realisatie van zorgbuurthuizen.
De motie voor de realisatie van zorgbuurthuizen is ingegeven omdat
volgens de politieke partijen met het
sluiten van de meeste verzorgingshuizen er een tekortkoming is ontstaan
in de huisvesting van en zorg voor
ouderen. “Veel ouderen willen zo lang

mogelijk thuis wonen, maar niet ten
koste van alles. De realisatie van een
zorgbuurthuis maakt het mogelijk oud
te worden in de eigen buurt of dorp,
in een kleinschalige woonvoorziening die zoveel mogelijk lijkt op thuis.
Waar partners samen kunnen wonen

en niet gedwongen gescheiden hoeven te leven omdat de één zorg nodig
heeft en de ander niet. De schaal van
de buurt of het dorp zorgt ervoor dat
mensen zoveel mogelijk hun eigen
sociale netwerk behouden. En voor
degene die zorg nodig heeft zijn er

vaste, vertrouwde zorgverleners en is
ook zwaardere zorg mogelijk, zodat
gedwongen verhuizen op het einde
van het leven zoveel mogelijk wordt
voorkomen”, aldus de partijen.
Om de zorgbuurthuizen te realiseren
zien CDA en SP een samenwerking zitten met zorgaanbieders zoals Proteion
en De Zorggroep, maar ook een
woningcorporatie als Wonen Limburg.
Maar volgens de initiatiefnemers van
het initiatiefvoorstel is de betrokkenheid van de buurt of het dorp, de

mensen die de gemeenschap vormen
zeker zo belangrijk. Middels de motie
roepen de partijen de colleges van de
twee gemeente op de mogelijkheid
van het realiseren van zorgbuurthuizen op te nemen in de lokale woonvisie. Daarnaast vragen de partijen te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn
tot samenwerking tussen Venray en
Horst aan de Maas in de realisatie van
zorgbuurthuizen.
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Geplukt

Joof Teeuwen Oostrum
Joof Teeuwen staat bekend als iemand die zich inzet voor de natuur. Hij schuwt niet om een brief naar de gemeente te sturen om zijn mening te geven over plannen die de natuur
schade berokkenen. Deze week wordt de voormalige basisschoolleraar (67) uit Oostrum geplukt.

Namens de vogelwerkgroep Maas
en Peel stuurde Joof onlangs een
brief naar de gemeente om de biodiversiteit in Venray onder de aandacht te brengen. Volgens Joof staan
de natuur, planten en dieren onder
druk en gaan veel insectenaantallen
sterk achteruit. Hij vraagt nadrukkelijk aandacht om in het beheer
van de openbare ruimte rekening te
houden met biodiversiteit. Ook toen
de gemeente het beoogde industrieterrein De Spurkt op de politieke agenda zette, liet hij van zich
horen. “Ik kon het toch niet laten
om te reageren. Ik kwam terug van
vakantie in Frankrijk en schrok van

de ontwikkelingen. Het industrieterrein
zal ervoor zorgen dat een stuk van het
beekdal verloren gaat.”

Jeugd
Zelf is Joof in zijn vrije tijd al jaren
actief als vrijwilliger bij verschillende
natuurstichtingen. Maar de basis voor
zijn interesse werd in zijn jeugd al
gelegd. “Ik ben al van kinds af aan
onder de indruk van de natuur. Dat
komt door mijn vader die ook erg van
de natuur hield. Mijn vakgebied was
destijds de vogels. Maar in militaire
dienst raakte ik bevriend met iemand
die werd gegrepen door planten.
Doordat ik met hem optrok, leerde ik

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende keer
in de HALLO.

veel over planten. Al snel ben ik daardoor bij het IVN gegaan.”
Maar dat ging Joof niet ver genoeg.
Daarom sloot hij zich aan bij het
bestuur van het Natuur Historisch
Genootschap en werd later gekozen
bij het Waterschap. Hij schreef onder
andere mee aan studieboeken en
atlassen over reptielen, amfibieën en
vissen. “We gingen alle beken af met
onze schepnetten. Tijdens het inventariseren kwam ik er al snel achter dat
een ander onderhoudsplan nodig was
om bijvoorbeeld kikkers te redden, zij
werden gedood tijdens het maaien
van de oevers. Ik heb heel wat losgemaakt door dit destijds in het bestuur
van het waterschap te zeggen waar de
pers bij was. Mijn collega’s waren niet
blij met mijn actie, maar het heeft wel
geleid tot veranderingen.”

Al van kinds af
aan geïnteresseerd
in natuur

in uitvoering’ en had het ontzettend
druk met dat werk. Het beste gevoel
krijg ik wanneer ik iets in gang heb
gezet en het dan ook lukt. Na tien jaar
was ik er klaar mee, ik stak er een
hoop vrije tijd in terwijl de provincie
Limburg niks met onze plannen deed.
We trokken aan een dood paard.”
Tussen al het vrijwilligerswerk door,
werkte Joof nog fulltime als basisschoolleraar in Oostrum. 43 jaar stond
Joof voor de klas. “Ook dat zat in de
genen van mijn vader; hij was ook
leraar. Zelf wilde ik vroeger gymleraar worden, sporten kon ik wel goed.
Maar ik werd afgekeurd door mijn
geloof want ik was katholiek en de
de school christelijk.” Na vier jaar bij
een Venrayse basisschool te hebben gewerkt, kwam hij terecht bij de
school in Oostrum, waar hij tot zijn
pensioen werkte. Joof maakte alle
veranderingen mee in het onderwijs.
“Ik ben voorstander van verandering,
maar de laatste jaren kreeg ik meer
taken en administratie erbij. Dat vond
ik jammer. Maar ik heb altijd met hart
en ziel mijn werk gedaan.”

Huis in Frankrijk

Oplossing vorige keer:
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Zijn bezigheden voor het IVN waren
inmiddels minder geworden, omdat
Joof ook nog kartrekker was van
Natuur Historisch Genootschap Kring
Venray, voorzitter van de vogelwerkgroep en bestuurslid van stichting
De Marke. “Die stichting zorgde toen
voor het onderhoud van de bossen in
Venray. En omdat ik aan de voorkant
mee wilde denken over de plannen,
kwam ik in het bestuur terecht. We
hebben meerdere projecten opgezet
namens de gemeente voor ‘Platteland

Drie jaar geleden ging Joof met pensioen, waardoor hij meer tijd kreeg
om zich in te zetten voor de natuur,
maar ook voor zijn huis in Frankrijk.
“Mijn vrouw Ton zat in de gemeenteraad, zij kon dus weinig zeggen over
mijn drukke leven. Toen we besloten samen te stoppen met werken,
hebben we onze tijd gebruikt om in
Frankrijk ons aangekochte huis op
te knappen. Bij de oude boerderij zit
8.000 vierkante meter grond waar ik
van gewoon weiland bloemrijke gras-

landen probeer te maken. Daar heb ik
veel plezier van.”
Wanneer Joof niet in Frankrijk verblijft,
is hij nog altijd in het veld te vinden.
Zo telt hij samen met enkele leden
van de vogelwerkgroep, waarvan hij
na dertig jaar nog altijd voorzitter is,
watervogels op de Maas en de grindgaten en in de uiterwaarden. “Ik vind
het leuk om te inventariseren. De
natuur gaat me ook nooit vervelen, er
is zoveel te zien buiten. En van al het
vrijwilligerswerk heb ik veel kennis,
contacten en vrienden opgedaan.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Sedumdak
Bespaart tot 3% gas

Bespaart tot 7% elektriciteit
Levert 10-14 % meer rendement op
zonnepanelen
Brengt biodiversiteit op het dak
Zorgt voor 4-8% waardstijging pand
Vangt hemelwater op
Div. Gemeentes geven subsidie af
Geeft direct een mooi groen
resultaat
Beplant met 10-12 verschillende
soorten Sedum planten
Heeft weinig onderhoud nodig en
makkelijk te plaasten.
Sedummaten ook als
bodembedekker in uw tuin

Hazenkampweg 15b, Meterik
06 14 12 22 53 | www.sedumplus.nl
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15-vragen aan

Bas Berben Venray
Zeker, talloze keren. Ik ben nogal een
nachtmens. Ik maak ook vaak mijn
schoolwerk ‘s nachts zodat er niemand is die me kan afleiden.

Maakt geld echt gelukkig
volgens jou?
Geld zelf maakt niet gelukkig, je
kunt het wel gebruiken als middel
om jezelf/andere mensen gelukkig
te maken. Stel je voor dat je opeens
100 miljoen krijgt. Je zou er talloze
mensen mee kunnen helpen/gelukkig maken. In dat opzicht maakt geld
wel gelukkig.

Liever de winter of liever de
zomer?
Mijn voorkeur gaat naar de zomer.
Voornamelijk omdat ik graag op
vakantie ga. Daar hoort natuurlijk
een lekker weertje bij.

Waar ben jij stiekem bang voor?
Dat ik later in het leven niet succesvol zal zijn. Ik heb grote plannen en
ik zal ze zeker nastreven maar het
zou altijd fout kunnen gaan.

Liever bordspelletjes of liever
gamen op een beeldscherm?

Naam:
Leeftijd:
School:

Bas Berben
17 jaar
Summa College
Business
Woonplaats: Venray

Lievelingsmuziek op dit moment?
Hiphop/jazz. Mijn ouders hebben
altijd jazz aanstaan dus ik ben er
langzaam ook van gaan houden. Zelf
zing ik ook en vind het ook erg interessant hoe de muziekindustrie zich
heeft ontwikkeld door de jaren heen.

Wat is het beste restaurant
volgens jou?
‘t Zusje in Venray. Voornamelijk door
de gezelligheid. Het eten is erg lekker en de sfeer is altijd gezellig.

Liever vliegen of liever met de
auto naar een vakantiebestemming?
Ik zou liever vliegen. Persoonlijk vind
ik het heel leuk om landen te bezoeken met een compleet andere cultuur. Dus niet in Europa.

Waar heb jij jouw beste vrienden
leren kennen?
Een groot gedeelte op school maar
ook een paar op het internet.
Degene die ik via het internet heb
leren kennen zie ik nu regelmatig in
het echt, ook al wonen ze redelijk
ver van me af.

Waar kijk jij naar uit als het weer
zomer wordt?
Ik hoop dat er minder maatregelen
zullen zijn zodat ik met vrienden
leuke dingen kan doen, misschien
zelfs op vakantie gaan. Mocht ik
op vakantie gaan dan zou ik graag
naar Normandië gaan om meer over
D-Day te leren. Helaas denk ik niet
dat mijn vrienden daar erg geïnteresseerd in zijn.

Wat mis je het meeste door
corona?
Sociale activiteiten, het gevoel van
menselijk contact. Ik mis eigenlijk de
meeste simpele dingen. Het uitgaan,
het chillen met vrienden of simpel

genoeg een voetbalwedstrijd kijken
om maar iets te noemen.

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
Over vijf jaar zit ik hopelijk in het laatste jaar van mijn hbo (International
Business). Momenteel ben ik bezig
met het tweede jaar van mijn mbo
niveau 4 opleiding. Ik kan niet wachten totdat ik naar het hbo kan.

Wat zou jij nog graag willen leren
in het leven?
Ik zou nog heel veel willen leren.
Ik wil graag zoveel mogelijk nieuwe
dingen leren en ervaren zodat ik aan
het einde van mijn leven met een
glimlach op alles terug kan kijken.
Ik vind het ook heel belangrijk om
veel algemene kennis te hebben
zodat je altijd weet wat je moet
doen in verschillende situaties. Ik ga
bijvoorbeeld volgende week een
EHBO-cursus doen.

Ben je wel eens de hele nacht
opgebleven?

Met meer dan 50 referentieprojecten en meer dan 35 medewerkers
is Biogas Plus een toonaangevende organisatie in de biogassector.
Met name in de Benelux en Frankrijk is Biogas Plus niet meer weg te
denken als leverancier van componenten en als projectenorganisatie
met alle benodigde disciplines voor de succesvolle realisatie van elk
biogasproject. Vanwege onze groei zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.

WIJ ZOEKEN JOU!

(JUNIOR) PROJECT ENGINEER
(SERVICE) ENGINEER
(ELEKTROTECHNISCHE/ MECHATRONICA ACHTERGROND)
Geïnteresseerd?
Kijk op onze website voor meer informatie www.biogasplus.nl
Biogas Plus Systems BV | Keizersveld 61a | 5803 AP Venray

Ligt aan de situatie, met de familie liever bordspelletjes maar met
vrienden liever gamen op een beeldscherm. Ik denk dat gamen op een
beeldscherm goed is voor je ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat je een
betere hand-oog coördinatie krijgt
en je kunt je communicatie vaardigheden ook verbeteren. Vaak moet je
in spellen op een beeldscherm goed
samenwerken.

Wat staat zeker op je bucketlist?
Een bedrijf beginnen in Amerika.
Hoogstwaarschijnlijk een makelaarsbedrijf. Er is heel veel potentie in die
markt en ik heb familie in Amerika
dus een VISA zou ik moeten kunnen
krijgen.

Ben jij een echt uitgaansbeest of
toch een huismus?
Een beetje van beiden. Ik kan erg
genieten van een avondje uitgaan
maar ik kan ook heel goed een
avondje film kijken op de bank.

Tekst: Maud Rötjes

Hoi

Column

Memories
Stel je is een 12-jarig meisje
voor. Je zit in de brugklas, je
bent de oudste van zes kinderen
en alles is aan het veranderen.
Je groeit op. Langzaamaan
stopt het contact met een kant
van de familie. Dit is mijn
verhaal.
Het is vrijdag 26 november
en Sinterklaas is in het land.
Pakjesavond bij opa en oma in
Oirlo is al geweest en vandaag
is pakjesavond bij mijn grootvader. Doordat ik tot 16.00 uur op
school zat, was mijn familie alweer
thuis. Ik kreeg mijn cadeautjes
en een tijdje later vertrok ik naar
huis. Die zondag heb ik huilend in
mijn bed gelegen. Mijn grootvader had namelijk voor de rest van
de familie op de zondag pakjesavond geregeld. Iedereen was er,
behalve wij. Wij waren vrijdag al
geweest. Ik heb die dag mijzelf de
schuld gegeven. Ik was niet aardig genoeg, ik was niet belangrijk
genoeg en ik was niet speciaal
genoeg. Mijn grootvader hield niet
genoeg van mij. Dat heeft nog
jaren door mijn hoofd gespookt.
Mijn fantastische ouders zagen
wat het ons deed en wilden ons
beschermen. Wij mochten vanaf
die dag niet meer bij hun langskomen. Mijn ouders kenden namelijk
meer van het verhaal dan dat ik
wist. Die avond heb ik nog meer
gehuild, ik was mijn familie kwijt.
Ondertussen zijn we alweer zeven
jaar verder. Mijn jongste broertje kent mijn grootvader niet en
ik ken mijn grootouders ook niet
meer. Net zoals zij mij niet kennen. Tegenwoordig ken ik het
echte verhaal en ben ik blij dat
mijn ouders destijds die beslissing
hebben genomen. Mijn grootvader is nooit mijn opa geweest, die
titel verdient hij niet. Zij kennen
mijn leven niet en zij kennen mij
en mijn familie niet. Die kant van
de familie is niet meer mijn familie. Die kant van de familie viel in
duigen door wat mijn grootvader
heeft gedaan en dat zal ik nooit
vergeten. Familie is voor mij superbelangrijk en ik heb een fantastische familie aan de andere kant.
Mijn familie zal ik altijd met liefde
en respect behandelen. Familie
hoort er namelijk altijd voor je te
zijn, wat je ook overkomt.

Jacky

1803 \ sport
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Oefening baart kunst

Karter Finn Rossen (9) pakt twee titels in eerste
volledige wedstrijdseizoen
De 9-jarige karter Finn Rossen uit Blitterswijck won afgelopen seizoen prompt het GK4-kampioenschap in de Honda Cadet-klasse. Ook
werd hij clubkampioen van Raceway Venray. Het was pas zijn eerste
volledige seizoen als wedstrijdrijder.
heeft talent, daar ben ik zeker van.”
Bovendien heeft Finns enorme
werklust hem goed op weg geholpen, weet Tim. “Hij is in weer en
wind gaan rijden. Maar dan echt
heel veel wind en heel veel regen.
Oefening baart kunst. Dat is toch
wel het belangrijkste in de karting:
veel rijden.”
Nu Finns eerste seizoen in het karten erop zit is hij veel kennis, vaardigheden en indrukken rijker. Zijn
favoriete circuit is dat van Venray.
“Het is voor ons maar twintig
minuutjes rijden. Mariembourg vind
ik het mooist, maar die baan is ook
het verste weg. Spa is ook leuk.”

Overstap
Omdat hij zulke grote stappen heeft
gezet, gaat Finn komend seizoen
van start in een voor hem nieuwe
klasse: de Mini Parilla 60cc. Dat
betekent de overstap van een viertaktkart naar een snellere tweetaktkart. “We hebben al veel getest in
de 60cc. Wel duizend ronden”, zegt
Finn. “Halverwege het seizoen hadden we die kart al gekocht. Vanaf
dat moment heb ik in allebei de
karts gereden. Ik heb dus al flink
kunnen oefenen. Nu hebben we de
Honda Cadet verkocht.”
Gevraagd naar zijn eerste ervaring
in de Mini Parilla-kart geeft Finn een
verrassend antwoord. “Ik vond het
eerst niet leuk. Dat komt omdat ik
de kart nog moest inrijden. Daarom
mocht ik niet te hard gaan. Toen ik
eenmaal hard mocht, was het wel
heel leuk.” Tim: “Hopelijk dat het in
de Mini Parilla zo goed gaat verlo-

Mediawijsheid

Gratis Ukkietas bij BiblioNu
in Venray
In de bibliotheek van Venray kan vanaf vrijdag 26 maart een
gratis Ukkietas worden opgehaald. Ophalen kan dan tussen 11.00
en 12.00 uur of tussen 15.00 en 16.00 uur.
De tas is samengesteld voor ouders
van kinderen in de leeftijd van 0
tot 6 jaar. In iedere Ukkietas zit een
prentenboekje, een Media Groei
boekje, een knuffeltje met QR-code,
een houten vlinder, bloemenzaadjes
en informatie over digitale prentenboeken en apps. Bij de spullen
uit de Ukkietas ontvang je tips voor
online en offline activiteiten met
je kind. Op vrijdag 26 maart om
15.00 uur wordt er via livestream
een voorjaarsverhaal voorgelezen.
Aanmelden kan vanaf 18 tot en met
24 maart via activiteiten op
www.biblionu.nl Na het voorlezen
kunnen ouders met hun kind bijvoorbeeld de houten vlinder uit de
Ukkietas versieren en napraten over

het verhaal. Tijdens de Media Ukkie
Dagen besteedt de bibliotheek extra
aandacht aan mediawijsheid in de
opvoeding van kinderen van 0 tot 6
jaar. Ouders en verzorgers van jonge
kinderen krijgen tips om aan de
slag te gaan met het mediagebruik
binnen het gezin. Met antwoord op
vragen zoals: hoe kan je als gezin
samen plezier beleven aan media?
Welke inhoud past goed bij je kind?
Hoe kan je je kind veilig begeleiden
op de tablet? En hoe zorg je voor de
juiste balans in momenten met en
zonder media? Kijk voor uitgebreide
informatie over de Media Ukkie
Dagen op www.biblionu.nl/jeugd/
media-ukkie-dagen

pen als in de viertakt. Het niveau is
hoger, maar hij wil er een goed jaar
van maken. En wij ook.”
Finn gaat komend seizoen in de Mini
Parilla 60cc-klasse meedoen aan het

GK4-kampioenschap, het Nederlands
kampioenschap IAME en het clubkampioenschap van Raceway
Venray. Een spannende nieuwe stap.
“Er doen veel jongens mee die ik

nog niet ken en het wordt moeilijker. Ik heb er heel veel zin in.”

Beeld: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Ideaal machinebouw werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door Christiaan Coenders. In
de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig machinebouwbedrijf welke diverse
(gepatenteerde) ergonomische systemen ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw
welke wereldwijd worden afgezet. Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven Mechanical
Engineer welke mede vormgeeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.

Mechanical Project Engineer (40 uur)
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig ontwikkelen van nieuwe machines
of producten in 3D en/of 2D;
• Doorontwikkelen van bestaande producten;
• Uitvoeren van sterkteberekeningen en
kostprijscalculaties;
• Overdragen van ontwerpen en tekeningen
aan uitvoerende afdelingen;
• Bewaken van de voortgang en
kostenbeheersing van projecten;
• Het afhandelen van de administratieve kant
van projecten;
• Het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding,
productie en serviceafdeling waaronder
handboeken, spare-parts documentatie,
CE documenten en gebruikershandleidingen;
• Je voert multidisciplinair overleg met interneen externe stakeholders.
Wij vragen:
• Opleidingsniveau HBO richting
Werktuigbouwkunde of Mechatronica;
• Affiniteit met besturingstechniek;
• 5 jaar relevante werkervaring;
• Ervaring met Autodesk Inventor 3D;
• Goede kennis van Office
365 (Outlook, Word, Excel);
• Je bent een team-player maar daarnaast een
zelfstarter;
• Goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits zijn een pré;
• Je bent pro-actief, ondernemend en je
beschikt over goede communicatieve- en
sociale vaardigheden.

Wij bieden:
• Een uitdagende job binnen een
groeiend Ideaal;
• Veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;
• Prettige werksfeer binnen een jong en
hecht team;
• Salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• Een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen & 13 ADV dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met motivatie naar:
koen@ideaal.eu t.a.v. Koen Lemmen
Vragen?
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Koen Lemmen
tel: 077-3981256

Expeditiestraat 21, 5961 PX Horst

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Door de coronacrisis duurde het
tot in het nieuwe jaar voordat
alle kampioenschappen definitief waren, maar nu is het dan toch
officieel: twee kampioenschappen voor de jonge Finn. Zelf was hij
er enigszins beduusd onder. “Het
voelt goed omdat ik veel wedstrijden heb gewonnen”, zegt de
talentvolle Limburger. “In het GK4kampioenschap heb ik alleen het
weekend op het circuit van Spa
niet gewonnen. Ik heb er hard voor
gewerkt.”
Aan discipline ontbreekt het dan
ook niet bij de snelle Finn. “Je moet
sowieso je best doen”, zegt hij
vol overtuiging. “En karten vind ik
gewoon heel leuk, want het gaat
snel en je kunt zelf sturen.” Omdat
het zijn eerste volledige seizoen als
wedstrijdrijder was, moest hij nog
veel leren. Leergierig en getalenteerd als hij is, maakte de rijder van
topteam DFK Racing veel progressie. Finn: “Ik heb veel geleerd. Zoals
welke lijnen ik moet rijden, waar ik
gas moet geven, waar ik moet remmen en waar ik kan inhalen. Papa,
Ben en Tim de Feyter en David en
Pieter van DFK hebben me heel
goed geholpen.”
Teammanager Tim de Feyter was
niet eens verbaasd dat zijn piepjonge rijder nu al twee keer
kampioen is. “De progressie die hij
in korte tijd heeft gemaakt, is vrij
groot. Dat heeft vooral te maken
met zijn houding naar zijn vader toe.
Hij communiceert goed met zijn pa,
en ook met ons. En hij heeft een
goede feeling voor de sport. Finn
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Jij maakt ‘m super

Ja, wij
zijn weer
open op
afspraak!
Superkeukens beweegt met je mee.
Ook in deze tijd staan we voor je klaar! Onze
showrooms zijn op afspraak weer geopend
voor een deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand? Ook voor een
video- of een telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een afspraak!

compleet met
apparatuur

8.499,390 cm

Franchetti
Compleet met combi oven, inductie kookplaat,
inbouw afzuigkap, koelkast zonder vriesvak,
vaatwasser, Fenix werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuur garantie.
Compleet uitgerust met apparatuur van AEG.

Franchetti Onyx zwart mat lak

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

