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Kermis slaagt op
nieuwe plek
De Venrayse kermis is gemoedelijk en zonder grote incidenten verlopen op de nieuwe locatie bij sporthal De Wetteling. De kermis trok iedere dag tussen 12.000 en 14.000 bezoekers.
Geen enkele keer hoefde het terrein afgesloten te worden, omdat het te druk werd. Er mochten maximaal 3.700 mensen tegelijkertijd op de kermis aanwezig zijn om de 1,5 metermaatregel te kunnen handhaven. Lees meer op pagina 03

Grote verschuiving op komst bij CDA, slechts twee
raadsleden gaan door
De CDA-fractie ondergaat een metamorfose na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Slechts twee
raadsleden van de negenkoppige fractie hebben aangegeven door te willen gaan. Dit zijn Martijn Direks en Guus
Reintjes. Zes van de andere zeven CDA’ers keren zeker niet meer terug in de raad en eentje twijfelt nog.
Fractieleider Toon Loonen zwaait
straks na twintig jaar af als raadslid.
Aan zijn laatste jaar bewaart hij de
minst goede herinneringen door alle
consternatie rond zijn broer en afgetreden wethouder Jan. Toon Loonen
vindt dat het na vijf raadsperiodes
welletjes is geweest. Met Jac Derikx
uit Geijsteren verdwijnt nog een grote
brok ervaring uit de CDA-fractie. Hij
is al 35 jaar politiek actief en hij was
onder meer wethouder in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum.

“Voor mij is de tijd van stoppen aangebroken”, zegt Derikx.

Ik wil politiek
bedrijven op basis van
argumenten en niet op
basis van emoties
“Daarnaast staat het politieke klimaat

me niet meer zo aan. Ik wil politiek
bedrijven op basis van argumenten en
niet op basis van emoties. Die affaire
met Jan Loonen heeft me best aangegrepen.” Toch was dat voor de raadsnestor niet de reden om te vertrekken.
“Nee, daarvoor loop ik niet weg. Het is
nu zaak voor het CDA om goede kandidaten te vinden en het vertrouwen
terug te winnen. We hebben wel wat
aanstormend talent.”
Erik Vullings houdt het na acht jaar voor
gezien. “Ik vind twee raadsperiodes

lang genoeg. Ik heb al langer geleden gemeld dat ik niet meer terugkom
na de verkiezingen.” Dat het CDA de
laatste tijd zo onder vuur is komen te
liggen, had geen invloed meer op zijn
beslissing. “Nee, want mijn besluit had
ik al genomen. Wat er nu met het CDA
gebeurt is wel een ervaring. Ik had het
graag anders gezien.”
Het komt de partij niet goed uit dat
er nu zo veel raadsleden tegelijkertijd opstappen. “Het zal voor het CDA
een zware klus worden”, denkt Erik
Vullings. “Maar met Anne Thielen,
Martijn Direks en Guus Reintjes blijft
er wel wat ervaring over. En nieuwe
leden in de fractie leren toch snel bij”,

is zijn ervaring. De dertigers Selcuk
Ipek en Bram Jeurissen zijn de twee
jongste uit de CDA-fractie. Selcuk
Ipek stopt al na één periode. Bram
Jeurissen is bezig aan zijn tweede en
mogelijk laatste termijn. “Ik heb nog
geen definitief besluit genomen”,
meldt de Ysselsteyner.
Leo Philipsen zet straks na twaalf jaar
een punt achter het raadswerk. Dat
geldt ook voor Petra van Duijnhoven.
In totaal gaat er na de verkiezingen
zo’n honderd jaar politieke ervaring
verloren bij het CDA. Philipsen bekijkt
het van de positieve kant.
Lees verder op pagina 03
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Chantal Nijkerken geïnstalleerd als nieuwe wethouder

‘Ik spring op een rijdende trein en ga er vol gas
tegenaan’
Tijdens de turbulente, laatste raadsvergadering van gemeente Venray
werd ook de nieuwe wethouder Chantal Nijkerken beëdigd. Ze werd door
zeven partijen naar voren geschoven als vervanger voor de afgetreden
Jan Loonen en Anne Thielen. CDA was de enige partij die niet stond te
springen om een nieuwe wethouder, wat tot een aanvaring met de
overige partijen leidde. Zelf geeft Nijkerken aan geen mening te hebben
over de ontstane frustraties tussen de politieke partijen. Ze wil het
liefste vooruitkijken. “Venray verdient het om bestuurd te worden.”
De beëdiging van de nieuwe wethouder Chantal Nijkerken werd overschaduwd door een fikse aanvaring
tussen het CDA en de andere partijen.
Nijkerken wil niet bij het moment stil
blijven staan. “Ik kijk niet naar achteren, ik wil vooruit en Venray verdient
het om bestuurd te worden. Ik vat de
discussie rondom mijn aanstelling niet
persoonlijk op, het hoort bij de politiek. Maar je merkte wel dat er met
emotie werd gepraat. Kennelijk was
de discussie nodig. Maar het is niet
aan mij om daar een mening over te
hebben. We moeten door, ik heb het
achter me gelaten.”
Als Nijkerken over acht maanden haar
wethouderschap neerlegt, ontvangt
ze wachtgeld waar ze na haar periode in Venray recht op heeft. Tijdens
de raadsvergadering werd er door het
CDA een motie ingediend waarin de
wethouder werd opgedragen om af
te zien van deze regeling. De motie
werd niet gesteund. “Ik zie niet af
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van deze regeling, er zitten nu eenmaal regels verbonden aan mijn werk.
Ik had immers ook recht op wachtgeld
na mijn periode in de Tweede Kamer.
Als ik daarentegen achterover had willen leunen, dan had ik deze baan niet
geaccepteerd. Maar ik ben niet het
type om stil te zitten. Wanneer mijn
wethouderschap in maart is afgelopen, zet ik me maximaal in om weer
ergens aan de slag te gaan.”

Onverwacht
Dat ze een telefoontje kreeg
van Martin Leenders kwam volgens Nijkerken als een verrassing.
“Uiteraard volg ik het nieuws en heb
ik altijd een speciaal gevoel gehad
voor met name Limburg, omdat ik er
woon. Ik had het dus wel meegekregen dat Venray in een bestuurscrisis
zat, maar ik had het niet zien aankomen dat ik gebeld zou worden. Ik
ben dus ook eerst in gesprek gegaan
om te kijken of er een klik was en of
ik een bijdrage kan leveren aan het
bestuur van Venray.”
Ondanks dat ze niet in de gemeente
woont, is ze ervan overtuigd dat
ze Venray veel kan bieden. In de
gemeente Meerssen zat ze namelijk
in eenzelfde situatie toen ze als onafhankelijk wethouder werd aangesteld
in 2013. “Gedreven en benaderbaar

zijn kenmerken die bij me passen.
Daarnaast ben ik een enthousiast persoon. Omdat ik niet in de gemeente
woon, kan ik objectief naar dossiers
kijken. Ik kan het college daarnaast
stabiliteit geven. Er ligt werk voor
vier wethouders, dus er is genoeg te
doen. Wel is het lastig om een beeld
te krijgen bij een naam, daarom trek
ik de gemeente in. Ik hoop Venray
net als Meerssen in mijn hart te sluiten.”
Om voor acht maanden te verhuizen, vindt Nijkerken niet realistisch.
Gezien de huidige woningmarkt is
het waarschijnlijk ook niet haalbaar.

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Paul Poels

Ik heb het vaak over box 3, de vermogensrendementsheffing. Dat heeft een reden. De box 3 heffing wordt door veel belastingplichtigen oneerlĳk gevonden. Zĳ krĳgen geen rente op hun spaargeld of moeten zelfs rente betalen, maar betalen nog steeds belasting over het zogenaamde
fictieve rendement, dat er in de praktĳk niet is.
ter op. Onlangs heeft de Hoge Raad
uitgemaakt dat de box 3 heffing
onrechtmatig kan zijn als sprake is
van een individuele buitensporige
last.
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takenpakket zitten. De zomervakantie gebruikt Nijkerken om zich in te
lezen. “Voor nu ligt er veel inleeswerk, maar dat ben ik wel gewend
door het werk in de Tweede Kamer.
Ik heb het voornemen om ook veel
met mensen te praten en locaties
te bezoeken om een goed beeld en
gevoel te krijgen bij een besluit. Ik
hou wel van een uitdaging. Je springt
op een rijdende trein en gaat er dus
vol gas tegenaan. Ik verwacht dat
alles goed gaat komen.”

Oh, zit dat zo!
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

Lange werkdagen neemt ze dus voor
lief. “Ik ga een balans zoeken in thuis
en op kantoor werken. We hebben
nog altijd met corona te maken en
wij als gemeente moeten daarin het
goede voorbeeld geven en dus ook
thuis werken. In de beginweken zal ik
wel veel in Venray zijn.”

Doordat de box 3 heffing als onrechtvaardig wordt gezien vinden er
vaak rechterlijke procedures plaats.
In eerste instantie vond de Hoge
Raad wel dat de heffing in bepaalde
situaties onredelijk kon uitvallen,
maar dat het aan de regering is daar
iets aan te doen. Nu een structurele
hervorming uitblijft schuift de rech-

Wanneer er sprake is van een individuele buitensporige last zullen de
lagere rechters moeten uitmaken,
de Hoge Raad gaat namelijk alleen
over de uitleg van de wet en niet
over de feiten in een individueel
geval. De Hoge Raad merkte wel
op dat van een individuele buitensporige last sprake kan zijn als de
belastingplichtige inteert op zijn
vermogen. Daarbij moet dan niet
alleen gekeken worden naar het
inkomen uit vermogen, maar ook
naar het overige inkomen zoals
loon, winst of pensioen. De lagere
rechters zullen wel even zoet zijn
met de stapel beroepschriften die
ongetwijfeld volgt.

Inmiddels is ook in de Tweede
Kamer een meerderheid voor aanpassing van de vermaledijde box
3 heffing. Wat er dan voor in de
plaats moet komen is niet duidelijk.
De Belastingdienst geeft al jaren aan
dat een stelselwijziging voor haar
niet uitvoerbaar is. De uitdaging is
nu te zoeken naar een oplossing die
wel aanvaardbaar én uitvoerbaar is.
Misschien is een wijziging van box
3 wel een Pyrrus overwinning.
Verschillende partijen zijn voorstander van de (her)invoering van een
Vermogensbelasting. Tot 2001 kende
we deze belasting met een tarief
van 1 procent, later 0,7 procent van
het vermogen. Dat lijkt verdacht
veel op de huidige heffing in box
3. Deze Vermogensbelasting kende
een anti-cumulatieregeling, die er
op neer kwam dat je nooit meer dan
80 procent van je inkomen als belas-

ting betaalde. Dat lijkt dan weer op
de uitzondering die de Hoge Raad
nu maakt ten aanzien van de box
3 heffing.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB
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Kwaliteit verbeteren

Gemeente gaat meer slechte
wegen opknappen
De kwaliteit van de wegen in gemeente Venray is de afgelopen jaren verbeterd. Toch scoort 12 procent van het
uitgestrekte wegennet van in totaal 3,9 miljoen vierkante meter een onvoldoende. Uit de monitoring van het
wegenbeleidsplan 2017-2020 blijkt dat 7 procent van matige en 5 procent van slechte kwaliteit is.
De gemeente investeert jaarlijks circa
6 miljoen euro in het wegennet. De
komende twee jaar wordt het meeste
geld uitgegeven om de slechtst onderhouden wegen te verbeteren. Het
is ook een wettelijke plicht van de
gemeente om als beheerder te zorgen
voor een goed onderhouden wegdek.
Door achterstallig onderhoud worden
straten onveiliger met als gevolg meer
kans op ongevallen en schadeclaims.
In 2019 en 2020 is al veel geïnvesteerd
in wegen van de minste kwaliteit. Zoals
de straten in Blitterswijck die gelijktijdig met de uitvoering van het klimaat
adaptatieplan zijn opgeknapt. In Oirlo
zijn Gunhoekweg, Oirloseheide en
Castenrayseweg onderhanden genomen evenals de landbouwroute over de
Oirloseweg-Beemdweg en Spurkterdijk.
Dit jaar en in 2022 staan op de planning de Stationsweg, Vredeweg
in Vredepeel, het laatste deel van

het project klimaatadaptatie in
Blitterswijck en de Veerweg, de stationsomgeving en Witte Vennenweg
in Oostrum en de Overloonseweg. De
renovatie van de Leunseweg en de
rotonde op de Zuidsingel bij Raayland
College is bijna afgerond. De werkzaamheden leiden door de omleidingen en afzettingen tot overlast voor
de inwoners.

Buitengebied
In de komende tien jaar moeten alle
wegen die tussen 1960 en 1995 zijn
aangelegd, vervangen zijn. Het gaat
om 43 procent van het Venrayse
wegennet. In het buitengebied zijn
sinds 1960 de meeste onverharde
wegen geasfalteerd. Deze wegen
naderen nu het einde van hun levenscyclus. Daarbij komt dat ze niet zijn
berekend op de toename van het
landbouwverkeer. Door schaalvergro-

ting en intensivering van agrarische
bedrijven neemt het aantal transportbewegingen toe met steeds zwaarder
verkeer. De kwaliteit van de wegen in
het buitengebied gaat daardoor sneller achteruit dan verwacht.
Het wegennet in gemeente Venray
bestaat voor 1,9 miljoen vierkante
meter uit asfalt en 1,4 miljoen vierkante meter zijn klinkers of een
andere elementverharding. Het restant van 700.000 vierkante meter is
onverhard of halfverhard en een kleiner deel is cementbeton. De resultaten van de monitoring geven aan dat
60 procent van de wegen zeer goed
is onderhouden, 16 procent goed, 12
procent voldoende, 7 procent matig en
5 procent slecht. Het wegenonderhoud
staat op de agenda van de commissie
Wonen van 7 september en de raadsvergadering van 28 september.

Vervolg voorpagina

Grote verschuiving op komst bij CDA,
slechts twee raadsleden gaan door
“Dit is een uitgelezen kans voor vernieuwing. Het wordt een flinke kluif
maar we moeten durven vernieuwen.
We moeten naar een ander CDA toe en
daardoor ruimte maken voor nieuwe
mensen.” Philipsen was vaker het buitenbeentje binnen de fractie. “Ze noemen mij wel eens de Pieter Omtzigt
van Venray”, lacht hij. Zijn afwijkende
mening werd hem niet altijd in dank
afgenomen, zoals bij het Berenschotrapport over Jan Loonen.
“Ik ben teleurgesteld over het rapport

omdat ik vind dat de boeren in het
Loobeekdal niet gehoord zijn. De fractie vindt dat Jan Loonen veel onrecht
is aangedaan. Ik sta er iets anders in.
Dat heeft er ook wel toe geleid dat
ik niet meer op de kieslijst ga staan.
Binnen een grote partij is het vaak
lastig een eigen geluid te laten horen.
Het voelt soms beklemmend.”

een wisseling van de wacht plaatsvindt. “Iedereen die stopt heeft zijn
eigen moverende redenen en die vind
ik begrijpelijk. We zijn volop bezig om
mensen te werven voor een nieuw
team. Dat gaat ons wel lukken. Er hebben zich zes heel enthousiaste jongeren gemeld die zorgen voor nieuwe
energie.”

Nieuw team
De nieuwe lijsttrekker Anne Thielen
haalt aan dat er bij iedere verkiezing

Tekst: Henk Willemssen

Vervolg voorpagina

Kermis slaagt op nieuwe plek
“Op zondag was het wel even spannend”, vertelt kermiswethouder Cor
Vervoort. “Het was heel druk op het
kermisterrein en ook de horeca in het
centrum liep vol. Het leek even kritisch
te worden maar gelukkig is het zo ver
niet gekomen.” Vervoort kijkt terug op
een geslaagd evenement. Omdat de
kermis in het centrum fysiek niet kan
worden afgesloten, werd uitgeweken
naar De Wetteling met twee grote in- en
uitgangen op de Zuidsingel. “Het was
een nieuwe situatie. We misten hier de
ervaring die we in het centrum hadden.
Problemen met exploitanten hebben we
kunnen oplossen. Er hebben zich nauwelijks incidenten voorgedaan.”

Op zondag leek het
kritisch te worden
Tijdens de opening op vrijdagmiddag verkondigde de kermiswethou-

der dat de editie geslaagd zou zijn bij
een mooie en veilige kermis met veel
publiek en weinig incidenten. “Als ik
terugkijk dan kan ik heel tevreden
zijn.”
In het weekeinde waren er zakkenrollers actief. Daarvoor werd
ook gewaarschuwd op de matrixborden. “Er zijn wel wat voorvallen geweest. Maar het was voor de
politie beheersbaar en de incidenten zijn binnen de perken gebleven.” Toch leek het naleven van
de anderhalvemetermaatregel
soms lastig. “Op het kermisterrein hebben we met looproutes
de bezoekersstromen proberen te
scheiden. Exploitanten moesten
bij hun attracties toezien op de 1,5
meter afstand. We hebben hier een
paar keer op moeten wijzen. In het
centrum was het lastiger. Maar de
horecaondernemers hebben er alles
aan gedaan om het in goede banen
te leiden en alle bezoekers een
zitplaats te bieden. De sfeer was

gemoedelijk en het was voor ons
niet het moment om in te grijpen.”

Extra kosten
De gemeente heeft veel extra kosten gemaakt vanwege de inzet van
beveiligers, straatcoaches, bewaking en maatregelen bij de in- en
uitgangen. De gemeente verwacht
een tekort van 147.000 euro op het
kermisbudget. Alle exploitanten
kregen een korting van 25 procent
op de pachtsom vanwege de beperkingen door corona en de nieuwe
standplaats. De salonwagens van de
exploitanten stonden in andere jaren
op het terrein waar nu de kermis
was. De gemeente had een nieuw
terrein gevonden aan de Oostsingel
naast basisschool De Hommel. Door
de regen was dit braakliggende terrein onbegaanbaar geworden. Als
noodmaatregel moesten overal stalen platen worden gelegd.
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Theo Zegers voert D66 aan
bij verkiezingen
Theo Zegers is door de leden van D66 gekozen als lijsttrekker bij de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Hij is de opvolger
van Daan Janssen die bij de vorige twee verkiezingen de lijst
aanvoerde.
Theo Zegers werd in 2018 politiek
actief. Hij was daarvoor twaalf jaar
voorzitter van het dorpsradenoverleg en voorzitter van de dorpsraad
van Merselo. Hij sloot zich voor de
verkiezingen van 2018 aan bij D66.
Hij kreeg als nummer vier op de
lijst 367 stemmen en werd direct
in de raad gekozen. D66 keerde na
een lange periode van afwezigheid in 2014 terug in de Venrayse
politiek. Zowel in 2014 als in 2018
behaalde de partij drie zetels en

nam ook deel aan de coalitie.
Zegers heeft zijn hoveniersbedrijf
Gunhoek in Oirlo afgestoten. Hij is
voor D66 woordvoerder voor het
landelijk gebied, de energietransitie en de woon- en leefomgeving.
Hij maakte als inwoner van Merselo
de periode mee dat vliegbasis De
Peel nog operationeel was. Als
ervaringsdeskundige uit hij zijn
zorgen over de negatieve gevolgen
van de heropening van het militaire vliegveld.

Drie doelen

Zeven partijen vinden elkaar
in een akkoord
Venray Lokaal, D66, Samenwerking Venray, VVD, ProVenray, SP
en PvdA hebben een samenwerkingsakkoord gesloten voor de
laatste acht maanden van deze raadsperiode. Door het vertrek
van het CDA en de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen is er
geen coalitie meer. Samen met de oppositie hebben de twee overgebleven coalitiepartijen D66 en Samenwerking Venray besloten
Chantal Nijkerken (VVD) als derde wethouder aan het College van
B&W toe te voegen.
De zeven partijen stellen drie
doelen in het samenwerkingsakkoord. Het bestuurbaar houden van
Venray, de tijd tot de verkiezingen van 16 maart 2022 samen tot
een goed einde brengen en werken aan het herstel van vertrouwen in de Venrayse politiek. “We
vormen geen nieuwe coalitie met
een nieuw coalitieakkoord”, zegt
Daan Janssen (D66) die als voorzitter optrad tijdens de besprekingen.
“Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid werken we samen om
Venray op een open en transparante manier te besturen. Vandaar
een samenwerkingsakkoord.”
De partijen beseffen dat de tijd tot
aan de verkiezingen vrij kort is. Er
valt geen rigoureuze koerswijziging
te verwachten ten opzichte van het
coalitieakkoord uit 2018 want veel
speelruimte is er niet. De kadernota en de meerjarenbegroting,
die nog samen door CDA, D66 en

Venray Lokaal zijn opgesteld, zijn
aangenomen in de raadsvergadering van 6 juli. In september verschijnt de begroting van 2022 die
hierop is gebaseerd.
De komende maanden zal er vaker
overleg plaatsvinden tussen het
college en de gemeenteraad om de
voortgang te bespreken en om tijdig doelen bij te stellen. De meeste
projecten lopen gewoon door.
“Urgente thema’s als het sociaal
domein, woningbouw en de gevolgen van corona kunnen niet wachten tot na de verkiezingen”, aldus
Daan Janssen.
Over vier onderwerpen wordt in
deze raadsperiode geen besluit
meer genomen. Dat zijn de locatie van het nieuwe bedrijventerrein, grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten, aanpassing van
het grondbeleid en nieuwe zonneparken van groter dan 5 hectare.

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Gevolgen nog niet goed in kaart

Meer onderzoek nodig voor
Oostverbinding
De gemeente moet meer onderzoek doen naar de aanleg van de Oostverbinding in Venray. Voor deze
nieuwe verbindingsweg tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg zijn de gevolgen voor de stik
stofuitstoot en verkeersdrukte op andere wegen nog niet goed in kaart gebracht. Dat zegt de
Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies over de milieueffectrapportage (mer).
De commissie vindt dat de mer
onvoldoende informatie bevat
over extra stikstofuitstoot. Deze
informatie is nodig om een completer beeld te krijgen en om de
milieubelangen goed te kunnen
afwegen. Een knelpunt is natuurterrein Boschhuizerbergen dat
met zijn jeneverbesstruiken een
beschermd Natura 2000-gebied
is. Berekeningen moeten uitwijzen wat de effecten zijn van de
aanleg van de Oostverbinding op
Boschhuizerbergen. Dit natuurgebied aan de noordoostkant van
Venray kampt al met te veel stikstofuitstoot. Door de komst van de
Oostverbinding zal er meer verkeer op kortere afstand van het
beschermde natuurgebied gaan
rijden. Daar staat tegenover dat
er minder verkeer verwacht wordt
op de Maasheseweg die langs
Boschhuizerbergen loopt.

Gevolgen
Ook moet duidelijk worden wat
de gevolgen voor de stikstofuitstoot zijn als op andere wegen de
verkeersdrukte afneemt. De stikstofbelasting zal mogelijk lager
zijn dan nu wordt aangenomen.
De gemeente krijgt het advies het
stikstofonderzoek aan de mer toe
te voegen voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

Verkeersdoorstroming
De aanleg van de nieuwe weg
Oostverbinding is nodig voor een
betere verkeersdoorstroming aan
de oostkant van Venray. Het moet
leiden tot minder verkeer door
het centrum van Oostrum, rondom
het station en in de woonwijk
Antoniusveld. De Stationsweg
krijgt een opknapbeurt voor het
wegdeel tussen de A73 en de
Oostsingel. De komst van vrijlig-

gende fietspaden, ventwegen
en rotondes zorgen voor meer
verkeersveiligheid. De commissie merkt ook de neveneffecten op. De Stationsweg neemt
straks meer ruimte in beslag wat
ten koste gaat van de omgeving.
De Stationsweg is een historische
route die door de ingrepen wordt
aangetast, waarschuwt de commissie. Een voorbeeld is de aanleg
van een rotonde op de kruising
Kruidenlaan-Stationsweg vlak voor
de hoofdingang van het historisch
waardevolle Sint Servaasterrein.
De commissie meent dat bij het
ontwerp vooral is gekeken naar de
verkeersveiligheid. De gemeente
krijgt het advies meer oog te hebben voor de landschappelijke en
cultuurhistorische gevolgen.

Impasse bij nieuwe
bibliotheek in Venray
De verhuizing van de bibliotheek naar het voormalige winkelpand
van Albert Heijn loopt vertraging op. Het ontwerp van de nieuwe bieb
zou voor de zomervakantie klaar zijn maar dit blijkt niet haalbaar.

In een raadsinformatiebrief meldt
het College van B&W dat de vertraging is besproken met BiblioNu.
‘Wij hebben met elkaar afspraken
gemaakt om tot een oplossing te
komen voor de ontstane impasse
tussen de partijen’, zegt het college.
Afgesproken is dat BiblioNu voor 1
september enkele varianten voor de
inrichting van het nieuwe gebouw
aanlevert. Daarbij horen ook de
exploitatiecijfers. De gemeente
brengt als pandeigenaar de kosten
van extra maatregelen voor verduurzaming in beeld. Ook moet de
gemeente nog in overleg met de provincie om de subsidie van 800.000
euro niet mis te lopen. De gemeente
ontving dit bedrag eind 2018 bij de
aankoop van het pand. Een voorwaarde is dat de verhuizing van
de bibliotheek voor 1 januari 2022
plaatsvindt. Dat is door de vertraging niet meer haalbaar. De provincie
moet daarom instemmen met uitstel.

Redenen
Dat er nu nog geen definitief
ontwerp ligt, heeft een aantal
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redenen. De gemeenteraad heeft
bij de begrotingsbehandeling
in november 2020 een motie
aangenomen om meer ruimte te
creëren voor de bibliotheek en
andere culturele organisaties die
in het gebouw onderdak krijgen.
De Speel-o-theek verhuist met de
bibliotheek mee naar het nieuwe
onderkomen.
De voormalige AH-supermarkt
heeft een oppervlakte van
2100 vierkante meter. Voor de
bibliotheek en andere gebruikers
zou er 1200 vierkante meter
overblijven. Want de verbreding
van het Gouden Leeuwpad en
een overdekte fietsenstalling
nemen veel ruimte in beslag. De
gemeenteraad vreest dat de ruimte
te krap is. In het huidige pand
aan de Merseloseweg beschikt de
bibliotheek over 2000 vierkante
meter. Naast de discussie over de
vierkante meters en de verdeling
van de ruimtes, moet ook een
oplossing gevonden worden voor
de kosten van verduurzaming en de
stijgende bouwkosten.

Coronasteun voor De Baank
in Leunen
Multifunctioneelcentrum De Baank in Leunen krijgt 35.000 euro
coronasteun van gemeente Venray. Na D’n Oesterham in Oostrum
is De Baank het tweede dorpsgemeenschapshuis dat extra geld
krijgt om het hoofd boven water te houden.
Het College van B&W wil voorkomen dat gemeenschapshuizen en
wijkgebouwen definitief hun deuren
moeten sluiten door de coronacrisis.
De gemeente ontvangt rijksmiddelen om de accommodaties financieel
te steunen. Er is een budget beschikbaar van 230.000 euro. Hiervan is
nu 33.648 euro toegekend aan D’n
Oesterham in Oostrum, 35.000 euro
aan De Baank in Leunen en 20.500
euro aan het ’t Schöpke in de wijk
Veltum. Voor het resterende bedrag
van ruim 140.000 euro liggen nog
tien aanvragen bij de gemeente.
De gemeenschapshuizen zijn zwaar
getroffen door de corona-uitbraak.
Na de eerste verplichte sluiting van
maart tot juni 2020 volgde een nog
langere sluiting die duurde van oktober 2020 tot eind juni 2021. Door de
versoepelingen die op 26 juni zijn
ingegaan, kunnen de accommodaties hun deuren weer openen voor

activiteiten. De enige twee beperkingen die nu nog gelden zijn het
handhaven van de anderhalvemetermaatregel en een gezondheidscheck.
MFC De Baank kan met de extra bijdrage de professionele beheerder
in dienst te houden, de vaste lasten
betalen en het onderhoud uitvoeren.
Geld voor onderhoud is vooral nodig
voor verenigingsgebouw De Schakel,
de nevenlocatie van De Baank.
Door de steun kan De Baank na de
zomervakantie een gezonde herstart
maken als centrale ontmoetingspunt
voor het dorp.
Wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke
in Veltum kreeg eind 2020 als eerste accommodatie al 30.000 euro.
Het bestuur van het wijkcentrum
heeft voor het eerste halfjaar van
2021 opnieuw voor financiële steun
aangeklopt bij de gemeente en
ontvangt nu een tweede bijdrage
(20.500 euro).
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Wens bewoners

Rem op evenementen in centrum
Gemeente Venray komt tegemoet aan de wens van de bewoners voor meer rust in het centrum van Venray. Er
komt een beperking voor het aantal evenementen dat veel geluid produceert. Voortaan worden de pleinen
iedere maand minimaal een weekeinde vrijgehouden van festiviteiten.
In de vorige geluidsregeling uit 2017
was nog ruimte voor uitbreiding van
muziekfestiviteiten in het centrum.
Met de nieuwe regeling wordt een
rem gezet op de overschrijding van de
geluidsnormen. Het maximale aantal
evenementendagen wordt verlaagd
naar 16 per jaar voor de drie grote
pleinen Grote Markt, Henseniusplein
en Schouwburgplein. Dit geldt voor
evenementen die op vrijdag en zaterdag doorgaan tot na 22.00 uur en op de
andere dagen na 19.00 uur. Het grootste deel van de 16 dagen ligt al vast
voor de kermis (6 dagen), carnaval (4
dagen) en koningsdag.
Het College van B&W maakt
een uitzondering voor de ijsbaan van Winterpret Venray op het
Schouwburgplein. Dit evenement
duurt vier weken, van december tot

begin januari. Winterpret Venray stopt
’s avonds eerder en produceert ook
een lager muziekgeluidsniveau dan
andere evenementen. Ook is de ijsbaan belangrijk voor de uitstraling en
aantrekkelijkheid van het centrum van
Venray, geeft het College aan.
De geluidsregeling sluit aan bij het
nieuwe omgevingsplan voor het centrum. Tijdens de dialoogbijeenkomsten voor dit omgevingsplan uitten
centrumbewoners klachten over de
geluidsoverlast in de avonduren en ’s
nachts. Bewoners vonden dat het aantal evenementen en horecafestiviteiten
moest worden ingeperkt. De gemeente
heeft hier nu gehoor aan gegeven. Om
zo het woon- en leefklimaat niet verder
aan te tasten en ook met het oog op
gezondheidsrisico’s voor de inwoners.
In het omgevingsplan centrum is

een betere balans gevonden tussen
een leefbaar en een attractief centrum, stelt het College van B&W. De
gemeente heeft ook mobiele geluidsmeters aangeschaft waardoor continu
metingen worden verricht. Via een app
kan de toezichthouder zien hoe hoog
het actuele geluidsniveau is en bij een
overtreding kan direct worden ingegrepen.
Afgesproken is dat in het komend jaar
gemeente, horeca en wijkraad samen
een aantal evenementen gaan bezoeken om een beter inzicht te krijgen
in de geluidsniveaus en de overlast.
Eind 2022 vindt een evaluatie plaats
om te bezien of de regeling voldoet
en mogelijk moet worden aangepast.
De nieuwe geluidsregeling staat op
de agenda van commissie Wonen van
dinsdag 7 september.

Woningbouw op locatie de Zandhoef

Multifunctioneel centrum in
de Sint-Michaëlkerk Wanssum
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Afkeurende reacties

Anne Thielen nieuwe
lijsttrekker CDA
Anne Thielen is door de ledenvergadering van het CDA gekozen tot
lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
Ze heeft momenteel geen politieke functie meer nadat ze op 30 juni
opstapte als wethouder.
Dat gebeurde nadat haar CDAcollega Jan Loonen werd weggestuurd met een motie van
wantrouwen. Ze vond het politieke
klimaat niet meer veilig. Dat Anne
Thielen zo kort na haar aftreden als
wethouder werd gepresenteerd als
lijsttrekker, leidde tot verbaasde
en afkeurende reacties van enkele
partijen in de raadsvergadering
van 21 juli. Het verwijt klonk dat ze
Venray in de steek heeft gelaten.
“Dat was niet fijn om te horen”,
reageert Thielen. “Maar ik ga niet
met modder gooien. Daar sta ik
niet voor. De reacties bevestigen
dat ik de juiste keuze heb gemaakt.
Ik ga op eigen kracht verder.”
Thielen was al op jonge leeftijd politiek actief. Ze studeerde
bestuurskunde en werkte als
bestuursassistent van de gedeputeerden Patrick van der Broeck en
Hubert Mackus op het provinciehuis
in Maastricht. Bij de verkiezingen

in 2014 stond ze als vierde op de
CDA-lijst en kwam met 315 stemmen in de gemeenteraad. Daarvoor
deed ze al commissiewerk. Toen
in juni 2017 Lucien Peeters plotseling vertrok als CDA-wethouder,
solliciteerde ze naar de vacante
post. In september 2017 werd ze
geïnstalleerd als wethouder. Bij de
verkiezingen van maart 2018 werd
ze opgeschoven naar de tweede
plaats op de kieslijst. Ze behaalde
1148 stemmen. Het was in Venray
niet eerder voorgekomen dat een
niet-lijsttrekker zo veel stemmen kreeg. Het CDA behield zijn
negen zetels en de wethouders
Jan Loonen en Anne Thielen konden aan een nieuwe periode beginnen. Daar kwam op 30 juni abrupt
een einde aan. Loonen was al van
plan na de verkiezingen niet terug
te keren als wethouder en hij was
daarom ook niet meer beschikbaar
als lijsttrekker.

Er is een principeakkoord bereikt over het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in
Wanssum. De gebruikers van gemeenschapshuis De Zandhoek, het kerkbestuur en het bisdom Roermond zijn
overeengekomen om dit MFC te vestigen in de Sint-Michaëlkerk in Wanssum. Tegelijkertijd heeft Wonen
Limburg zich bereid verklaard om de huidige locatie van ‘De Zandhoek’ in te zetten voor (sociale) woningbouw.

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team zoeken
wij de volgende medewerkers:

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW
Ervaring met Solid Works

BESTURINGSTECHNICUS
Ervaring met Siemens PLC programmeren

ELEKTROMONTEUR

Ervaring met het bouwen van besturingskasten,
bekabelen en opstarten machines op locatie
De afgelopen jaren heeft een brede
werkgroep in Wanssum plannen
gemaakt voor een multifunctioneel
centrum (MFC) in Wanssum. De werkgroep heeft zich daarbij laten leiden
door de uitgangspunten van het project ‘Schoon Door De Poort’. Een architect heeft een passend schetsontwerp
getekend waarbij een permanente
sacrale (gebeds)ruimte is voorzien
naast de veilige zichtbaarheid van het
historische doopvont en historische
kerkelijke attributen. Daarnaast is er
ruimte voor onder andere het gymnastiekonderwijs van basisschool de
Peddepoel, het jeugd en jongerenwerk, de KBO, de fanfare, het koor en

de toneelvereniging, de carnavalsvereniging en overige sportactiviteiten. Alle activiteiten kunnen in het
bestaande kerkgebouw plaatsvinden.
Nieuwbouw is niet nodig.

De Zandhoek
Het huidige gemeenschapshuis De
Zandhoek wordt gesloopt. Daarmee
ontstaat er ruimte voor woningbouw.
Wonen Limburg heeft de intentie uitgesproken om de locatie in te vullen met een nader te bepalen aantal
sociale huur- en eventueel koopwoningen. Samen met de dorpsraad
Wanssum onderzoekt Wonen Limburg
de passende woonbehoefte. Eventueel

stelt de gemeente Venray daarvoor
een aanvullend gedeelte grond ter
beschikking.

Planning
De komende periode gaan alle betrokken partijen verder met de uitwerking van de plannen. In november
2021 biedt de werkgroep het definitieve projectplan aan het college en
gemeenteraad aan. In 2022 kan dan
worden gestart met de realisatie van
een multifunctioneel centrum in de
kerk. Daarna start Wonen Limburg met
de realisatie van de woningbouw op
de huidige locatie van De Zandhoek.

ASSEMBLAGE en/of
REVISIETECHNICUS
Zowel op onze locatie als bij klanten

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
is gewenst en in het bezit van rijbewijs.
cao metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Mart Lenssen 06 53 21 6887.
Solliciteren kan per email op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl
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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
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
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
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

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

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

Werkgroep Oostrumsche Heide verzet zich tegen
plannen ontgronding natuurgebied
Werkgroep Behoud de Oostrumsche Heide wil in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van alle
politieke partijen weten hoe ze denken over de ontwikkeling van het natuurterrein aan de oostkant van
Oostrum. De werkgroep zegt voorstander te zijn van het opknappen van het natuurgebied tussen de visvijvers aan de Wanssumseweg en recreatiepark De Witte Vennen. Maar de werkgroep verzet zich tegen de
plannen voor verdere ontgronding in dit gebied.
De gemeente wil toestemming geven
voor een afgraving voor zandwinning,
waardoor twee waterplassen van
totaal 7,5 hectare ontstaan. Met de
opbrengst van het zand en grind kan
de herinrichting van Oostrumsche
Heide deels worden betaald. Er is
een petitie gestart die al door zevenhonderd bewoners is ondertekend.

De werkgroep denkt dat veel kiezers
geïnteresseerd zijn in de diverse politieke standpunten over Oostrumsche
Heide. Daarom krijgen de partijen vier
stellingen voorgelegd waarop ze kunnen reageren. De standpunten van
de partijen worden gepubliceerd in
het dorpsblad Oostrums Weekblad.
De gemeente moet het plan uit-

voeren met of zonder ontgronding.
De gemeente mag het plan alleen
doorzetten als er een breed draagvlak
voor is. Of de gemeente moet niets
doen en het gebied laten zoals het is.
Het project Oostrumsche Heide valt
onder de gebiedsvisie Maasgaard.
De gemeenteraad heeft tot nu toe
alleen besloten om een verwaar-

loosd bos van 20,4 hectare aan
Sparrendreef in Oostrum te kopen
voor 310.000 euro.
Werkgroep Behoud de Oostrumsche
Heide staat niet alleen in het verzet tegen de ontgronding en krijgt
steun van dorpsraad Oostrum, visclub
Het Alvertje en de Wildbeheereenheid.
Aan de rand van Oostrumsche Heide, bij
de visvijvers, vindt momenteel al een
grote ontgronding plaats die eind 2025
is afgerond. Ook de waterplassen aan
de andere kant van Oostrumsche Heide
bij recreatiepark De Witte Vennen zijn
ontstaan door ontgronding.

Stevige botsing CDA met andere partijen
De beëdiging van de nieuwe wethouder Chantal Nijkerken (VVD) werd overschaduwd door een fikse aanvaring tussen het CDA en de andere partijen. In de extra raadsvergadering van woensdag 21 juli uitte het CDA
flinke kritiek op de benoeming van de uit het Zuid-Limburgse Schinveld afkomstige Nijkerken. Dit viel totaal
verkeerd bij de andere fracties. “Schandalig dat het CDA zich zo laat gaan op deze ceremoniële bijeenkomst”,
zei Henk Bisschops (PvdA).
Het CDA is geen voorstander van de
benoeming van een nieuwe wethouder
voor de periode tot de raadsverkiezingen van 16 maart 2022. Zeker niet als
deze wethouder van buiten komt en
de gemeente Venray niet kent. “Het
getuigt van armoede dat de zeven
partijen niemand in de eigen gelederen hebben gevonden”, meende CDAraadslid Guus Reintjes.
Chantal Nijkerken nam dit voorjaar
na zes jaar afscheid van de Tweede
Kamer. Het steekt het CDA dat
gemeente Venray haar wachtgeldverplichting volledig moet overnemen. Dit
bedrag kan inclusief het salaris in het
slechtste geval oplopen tot 425.000
euro. Het CDA diende een voorstel in
om de benoeming voorlopig uit te stellen. Ook omdat de portefeuilleverdeling onduidelijk is, er een beleidsarme
begroting ligt en de gemeente niet
stuurloos is. “Met twee wethouders en
de burgemeester voldoet Venray aan

het wettelijke quorum”, aldus Guus
Reintjes die het ook onwenselijk vond
dat nu twee wethouders van buiten de
gemeentegrenzen komen.
De kritische geluiden van het CDA
lokten felle reacties uit van enkele
fractievoorzitters. De bestuurscrisis
is ontstaan door het vertrek van de
CDA-wethouders Jan Loonen en Anne
Thielen. “Het CDA neemt geen verantwoordelijkheid. En wij kunnen de
rotzooi opruimen”, reageerde Daan
Janssen (D66). “Belachelijk om ons
de maat te nemen. Deze houding is
stuitend.” Nadat het CDA drie weken
geleden uit de coalitie stapte, trokken
de zeven andere partijen samen op in
de zoektocht naar een nieuwe wethouder. Voor Jan Hendriks (SP) kwam
een droom uit. “Eindelijk een college
zonder de arrogantie van de macht van
het CDA. Eindelijk eens open en transparante politiek”, zei Jan Hendriks die
het juist een voordeel vond dat Chantal

Nijkerken van buiten Venray komt. “Zij
kan met een schone lei beginnen.”
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) sprak van een ‘schandelijk
optreden van de CDA-fractie’. “Die partij is de weg volledig kwijt.” Hij vond
dat er excuses aan Chantal Nijkerken
en haar familie moesten komen. Dat
meende ook Henk Bisschops (PvdA).
Er klonk ook kritiek op wethouder
Anne Thielen die uit eigen beweging
opstapte nadat Jan Loonen een motie
van wantrouwen kreeg. “Thielen
heeft Venray aan zijn lot overgelaten”,
meende Daan Janssen. Theo Francken
(Venray Lokaal) vond het ongepast
dat Thielen binnen drie weken na haar
opstappen alweer als lijsttrekker werd
gepresenteerd. “Met de wachtgeldregeling heeft ze nu de tijd om campagne te gaan voeren.”
Ook Joep Gielens (ProVenray) haalde de
snelle comeback van Thielen aan. Hij
verweet het CDA de schuld bij anderen

te zoeken zonder enige zelfkritiek. Hij
steunde de keuze voor Nijkerken. “Haar
profiel past perfect bij wat Venray
nodig heeft.” Bas Künen (VVD) zei het
volste vertrouwen te hebben in de
nieuwe bestuurder. “Zij is een externe
zwaargewicht die nodig is om de veilige haven te bereiken.”
Burgemeester Luc Winants kon na de
verhitte discussies overgaan tot de
benoeming. Van de 23 raadsleden
stemden 15 voor, 7 tegen en 1 stem
was ongeldig. Nijkerken, die met haar
man en twee dochters in de raadzaal
aanwezig was, nam na de beëdiging
het woord. Ze prees de zeven partijen
dat ze binnen zo’n korte tijd tot een
akkoord waren gekomen. “Ondanks
alle onderlinge verschillen. Het is een
bemoedigend en krachtig signaal naar
de inwoners van Venray toe”, zei ze. “U
zult mij leren kennen als een betrokken en benaderbare bestuurder die zich
snel de dossiers eigen maakt. Ik heb er
zin in. Vanaf vandaag gaan we vooruit
kijken.”

Tekst: Henk Willemssen

Het College van B&W van Venray ziet plannen Oirlo zitten
Het projectteam uit Oirlo wil gemeenschapsaccommodatie De Linde kopen, verduurzamen, moderniseren en
uitbreiden met een huiskamerfunctie voor het gehele dorp. Het College van B&W van Venray ziet de ingediende plannen zitten en vraagt de gemeenteraad om de benodigde financiën beschikbaar te stellen. De raad
vergadert eind september en begin november over de plannen.
Met het aanbieden van het projectplan aan de gemeente heeft Oirlo een
aanvraag gedaan in het kader van het
traject ‘Schoon door de Poort’. Dit traject maakt het de besturen van de
gemeenschapsaccommodaties mogelijk hun nieuwe verantwoordelijkheid
voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar te maken.
Het plan is dat De Linde grondig wordt
gemoderniseerd en verduurzaamd en
dat er aan de straatzijde een aanbouw
komt voor de huiskamer van Oirlo,
inclusief terras. Het projectteam streeft
ernaar om zoveel mogelijk gemeenschapsfuncties onder te brengen in
het multifunctionele gemeenschapshuis. Jongerencentrum OJC Watjang?!?
behoudt haar plek in het pand.
De werkgroep heeft het proces zorgvuldig opgezet. Alle belanghebbenden zijn
bij het plan betrokken: omwonenden,
verenigingen, gebruikers van De Linde,

inwoners en dorpsraad. Het dorp heeft
vervolgens gekozen voor het huisvesten
van zoveel mogelijk gemeenschaps- en
ontmoetingsactiviteiten in De Linde.
Wethouder Cor Vervoort, die dit dossier
waarneemt, vindt het een toonbeeld
van zelfsturing: “Ook bij dit Schoon door
de Poortinitiatief zit de kracht in de aanpak. Het projectteam heeft samen met
vele partners een heldere toekomstvisie
ontwikkeld die de kwaliteit van samenleven in Oirlo centraal stelt én voor die
visie in het dorp ook veel draagvlak
heeft gecreëerd. Er is lang en hard aan
dit projectplan gewerkt en het resultaat
is daar ook naar.”
Na Leunen, Vredepeel, Oostrum,
Blitterswijck, Veulen en Merselo is dit
weer een voorbeeld van een Venrayse
gemeenschapsaccommodatie, die zo is
ingericht dat die zichzelf in stand kan
houden. Wethouder Vervoort: “Eind 2012
is deze afspraak samen met de bestu-

ren van alle dorpshuizen gemaakt.
Het is mooi om te zien dat ieder dorp
zijn eigen oplossing bedenkt en dat
zij er in slagen de verbinding met alle
gebruikers en verenigingen en met het
dorp te versterken. Daardoor wordt de
verantwoordelijkheid voor een gezonde
exploitatie van het gemeenschapshuis
breed gevoeld en gesteund.”
Het college stelt de gemeenteraad ook
voor om de indieningstermijn voor
Schoon door de Poortinitiatieven met
een jaar te verlengen. Door corona
kost het de vrijwilligers letterlijk meer
tijd om hun plan voor de eindtermijn
van december 2021 bij de gemeente
in te dienen. Als de raad instemt met
dit beslispunt, krijgen initiatieven uit
bijvoorbeeld Wanssum en Ysselsteyn
een jaar langer de ruimte om aan een
gedragen plan te werken.
In de raadsvergadering van 28
september 2021 buigt de gemeente

raad zich over dit plan voor Oirlo.
Tijdens de behandeling van
de Programmabegroting 2022
op 9 november 2021 wordt het
initiatief in de brede financiële
afweging meegenomen. Na toe
kenning door de gemeenteraad van
budget aan het projectplan voor
De Linde, is de volgende stap van
het initiatief het opstellen van een
ontwikkelovereenkomst met de
gemeente. Na ondertekening kan het
dorp aan de slag met de realisatie van
hun multifunctionele accommodatie
De Linde. De gemeente geeft eenmalig
een maximale bijdrage van ruim
1 miljoen euro voor de noodzakelijk
geachte aanpassingen aan De Linde.
Dit is ongeveer tweederde deel van de
noodzakelijke investering; het initiatief
zelf brengt met behulp van onder
andere (provinciale) subsidies, fondsen
en zelfwerkzaamheid 730.000 euro in.
Voor de uitvoering van Schoon door de
Poort wordt de gemeenteraad gevraagd
het krediet ter beschikking te stellen.
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Vanwege het alcoholverbod voor de
jeugd neemt de omvang van ander
drugsgebruik toe
De overheid probeert door regelgeving de verkoop van alcohol aan jongeren te voorkomen. Via slinkse wegen kan de jeugd blijkbaar toch aan
bijvoorbeeld bier komen. Voorafgaand aan stapavonden wordt er elders ingedronken, zodat men daarna op locatie of in de kroeg niet veel geld
meer moet uitgeven om toch nog een gezellige avond door te brengen.
Als alternatief voor dat indrinken blijkt steeds
meer dat men met slechts één pilletje ook
de hele avond in een soort gezellige roes kan
komen. Dat ene pilletje kost wellicht nog minder
dan de vele biertjes in de kroeg. Dit toenemend
drugsgebruik door de jeugd blijkt een moeilijk

te bestrijden probleem te gaan worden. De verkoop
van lachgas is inmiddels verboden, maar de illegale
handel in pilletjes neemt hand over hand toe.
De Stichting Burgers van Venray wil de mening
van zowel de jeugd als van de ouders peilen
hoe met dit probleem moet worden omgegaan.

Gedurende de maand augustus staat op de website
www.burgersvanvenray.nl de stelling: Vanwege het
alcoholverbod voor de jeugd neemt de omvang van
ander drugsgebruik toe.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray juli

Een polikliniek als dependance van Venlo is voor
Venray meer dan voldoende
In de maand juli hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op de stelling van de website Burgers van Venray over de voorgenomen plannen van VieCuri over een ander ziekenhuis in Venray. De stelling was: Een polikliniek als dependance van Venlo is voor Venray
meer dan voldoende.
Deze stelling was met opzet zo prikkelend
geformuleerd om de bezoekers van de website
te confronteren met de toekomstige ziekenhuiszorg in Venray. Meer dan 75 procent van de
reacties geeft aan dat het helemaal niet eens
is met de stelling. Mede gelet op de grote respons van meer dan zevenhonderd personen,
mag worden verondersteld dat men de plannen van VieCuri ervaart als een devaluatie ten
op zichten van de de huidige dienstverlening.
Opvallende en uiteenlopende reacties zoals die
op de website zijn geplaatst, geven aan hoe
men over de toekomstige polikliniek denkt.
Enkele daarvan worden hierna vermeld. Alle
overige reacties zijn nog onder vorige stellingen op de website na te lezen.
Wim stelt voor dat de politiek in Venray
het beste maar eens met het ziekenhuis in
Boxmeer en het Radboud in Nijmegen kan
gaan praten. Hij denkt dat daar wel iets
bemoedigends uit te werken is en dat er zeker
interesse zal liggen. “Korter bij, andere mensen en andere mentaliteit. VieCuri kan evengoed zijn woningen bouwen want dat is de
achterliggende gedachte, Venray helemaal
leegzuigen en alles halen wat er te halen valt.
Roermond heeft gelukkig op tijd goed nagedacht. Er staat een goed ziekenhuis en de

aanrijtijd vanuit Venlo wordt gewoon als excuus
gebruikt. Investeer in het bestaande gebouw wat
helemaal niet zo duur hoeft te zijn, maar nu wordt
dat wel als excuus gebruikt. Ze willen de laatste
euro’s uit Venray hebben. Ze hebben al genoeg in
Venray gehaald, ze zuigen Venray helemaal leeg
van alle kanten. Bedenk dat je midden in de nacht
als oudere naar Venlo moet. Wat je moet doen
om daar te komen? En dan proberen ze je nog af
te houden ook nog. Venray wordt steeds armer
en de politiek laat dit ook allemaal over zich heen
gaan dus ook over de inwoners. Trouwens we zijn
helemaal afhankelijk aan het worden van Venlo
want waarom moet Venlo in Venray industrieterrein komen ontwikkelen? Voordeel is dat ze als
eerste de contacten hebben en de krenten uit de
pap kunnen halen. Venray cijfert zichzelf weg, kijk
naar Innovatietoren driekwart door Venraynaren
bezet.”
Martin vindt de bereikbaarheid van de eerste hulp
in Venlo veel te laag, zeker buiten kantoortijden.
“De wachttijden zijn regelmatig meer dan een
uur. Belachelijk. Van de andere kant is natuurlijk
ook de vraag valide: wanneer is het spoed? Ik heb
inmiddels al een paar triage gesprekken moeten
doen. Daar mag zeker extra aandacht aan besteed
worden, helaas. Als ik zie dat er verschrikkelijk
dronken mensen op de eerste hulp terechtkomen,

dan heb ik mijn twijfels wel af en toe. Natuurlijk
wil iedereen graag, en liefst snel, geholpen worden. Maar toch? De aanrijtijden zoals er mee
geschermd wordt zijn zeker voor de meeste mensen niet realistisch. En als je er dan bent, is twee
uur wachten geen uitzondering helaas.”
Frans stelt dat de race voor een afgeslankte ziekenhuis voorziening/poliklinische activiteiten
al lang is gelopen. “De reden waarom er nog
een voorziening komt bij de Wieënhof lijkt te
zijn dat anders alle inwoners van Venray nu al
gaan kiezen voor Boxmeer. Dat zal echter wel
de toekomst zijn. Venlo werkt wel goed aan zijn
specialismen maar werkt niet aan een betere
patiëntvriendelijke cultuur. Verder is Maastricht
als Universiteitsziekenhuis verbonden aan VieCuri
voor veel patiënten te ver, waardoor de keuze
voor Boxmeer en het Radboudziekenhuis in de
toekomst veelvuldiger gemaakt zal worden. Ik
spreek uit ervaring dat de patiëntvriendelijkheid
in Boxmeer en Nijmegen met kop en schouders
uitsteekt boven VieCuri.”

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

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Willy’s Wereld

Column

Afval

Langs ons huis loopt een pad.
Aan de voorkant is een afdak en
geregeld zitten een paar jongeren hieronder te kletsen, wat te
roken en te drinken. Helemaal
geen probleem, we zoeken
allemaal naar leuke plekjes om
samen te komen.
Er zullen mensen zijn die liever
niet hebben dat jongeren rond
hun woning rondhangen. Wat ons
betreft zijn ze welkom. Jammer is
alleen dat na hun bezoek de stoep
bezaaid ligt met sigarettenpeuken,
chipsverpakkingen of frisblikjes.
De laatste tijd zag ik meer ergernis over zwerfvuil, illegaal storten of het plaatsen van rommel
naast de daarvoor bestemde bakken. Zelf erger ik me mateloos
aan mensen die het afval van hun
fastfood in de berm flikkeren. Een
veel gehoorde oplossing om deze
illegale afvalstroom tegen te gaan
is de prijs voor afval. Vaak wordt
er geroepen dat de gemeente de
tarieven maar moet bijstellen,
liefst naar gratis want het is allemaal al zo duur.
Dat is natuurlijk lekker bedacht.
Dus omdat je geen geld hebt voor
je afval, kiep je die rommel van
McDonalds maar uit het raam van
je, toch zeker niet gratis, auto,
als je al benzine slurpend de A73
opdraait? Nou, dat klinkt logisch.
Je kunt wel twintig flessen wijn
wegtikken maar als je bij de glasbak komt en die zit vol dan moet
de gemeenschap er voor opdraaien
dat jij te lui bent om de zooi mee
terug naar huis te nemen? Dat je
hiermee zorgt voor meer kosten
dat lijk je dan niet te snappen.
Er is wel budget om een nieuwe
koelkast of bankstel te kopen maar
die paar euro om de versleten spullen naar de stort te brengen zitten
er niet aan en daarom dump je het
maar in het bos.
Ik kan me voorstellen dat kinderen
na het zien van het gedrag van hun
ouders het ook wat minder serieus nemen met het opruimen van
hun eigen troep. Jammer. Voor de
jongeren bij de hangplek naast ons
huis: vraag volgend keer een vuilniszak, dan zorgen wij wel voor het
afval. We betalen er graag voor dat
we verantwoord van onze rotzooi
af kunnen komen.

Hou vol!
Willy
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15-vragen aan

Tuur Francken Venray
Hoi

Column

Erop uit
Vorige week ben ik weer eens
een paar daagjes erop uit
gegaan. Ik heb samen met mijn
klas de Efteling bezocht. Maar
wat was het druk… Je zou
denken dat het niet zo populair
op dit moment is, door de
corona dat nu rond ons allemaal zweeft. Maar dat houdt
mensen toch niet tegen om een
dagje naar de Efteling te gaan.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Tuur Francken
17 jaar
havo 5 afgerond
Venray

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik hoop op een gelukkig gezin met
een vrijstaand huis en twee auto’s.
Daarnaast wil ik ook een leuke baan
hebben waar ik iedere dag met plezier naartoe kan gaan. Ik zou ook
graag ieder jaar op vakantie willen
met afwisseling. Zoals een camping
in Frankrijk en soms een land verder weg.

Waar ben je stiekem bang voor?
Ik ben bang voor slangen. Dit komt
vooral omdat ze zo groot kunnen
worden en zo makkelijk mensen
kunnen doden. Ze zijn gespierd en
voelen ruw aan.

Wat is jouw droombaan?
Mijn droombaan is denk
ik: werken bij de Korps
Commandotroepen. Dit is een
speciale eenheid binnen de
landmacht. Het lijkt me ook gaaf
om eventueel bij de Brigade
Speciale Beveiligingsopdrachten
(BSB) of Hoog Risico Beveiliging
(HRB) te gaan werken. Dit zijn elite
eenheden binnen de Koninklijke
Marechaussee. Ik begin nu aan de

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

opleiding economie docent, omdat
mij dit ook erg leuk lijkt.

zand, dat blijft plakken aan je. Bij het
zwembad is dit helemaal niet zo.

Wat is jouw favoriete
vakantiebestemming?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Ik denk Thailand. Hier ben ik samen
met mijn familie naartoe geweest
en heb er hele leuke ervaringen
opgedaan zoals door de jungle lopen
en verschillende tempels bezoeken.

Dat je moet genieten van het leven,
want ieder moment kan het helemaal
omdraaien en staat de wereld op zijn
kop.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg van?
Ik denk ik het meest kan genieten
van chips. Zeker als het warm weer
is. En dan met een film erbij. Dat kan
ik wel altijd doen.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister eigenlijk alles. Van de jaren
80 tot Engelstalige rap van nu. Het
ligt er heel erg aan in welke mood ik
ben. En het ligt ook vaak aan de tijd
van het jaar. Zo luister ik in de zomer
vrolijkere muziek en in de winter wat
meer rap.

Hou jij meer van het strand of
juist meer van het zwembad?
En waarom?
Ik hou meer van een zwembad. Dit
komt vooral door het zoete water.
Je moet je altijd afspoelen nadat je
in de zee bent geweest en als je nat
bent, zit je gelijk helemaal onder het

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur van tafels en stoelen.,
J.Derikx, 06 10 95 42 20
ZOMEROPRUIMING, stapelkorting op
diverse BREIGARENS.
Breimode en handwerken
’t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
volg ons op facebook.
Wij zoeken hulp om enkele keren
in de week onze geiten te melken
en te assisteren bij het aflammen.
Bel 06 53 57 65 42 of mail naar info@
vofdeverbinding.nl Deroozehoeve.nl

Wat doe jij het liefst op een rustige
zondagmiddag?
Lekker rustig op de bank chillen of
lekker met vrienden een terras pakken en ‘s avonds lekker uiteten.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog willen leren hoe ik
een succesvol bedrijf op kan starten. Een eigen onderneming lijkt me
namelijk ook heel leuk, omdat je dan
zelf de baas bent en met je eigen
ideeën aan de slag kan.

Welk vak op school vind jij het
interessantst?
Het vak economie vind ik het interessantst. Daarom heb ik ook gekozen
voor de opleiding leraar economie.

Als je een superpower mocht
kiezen, welke werd het dan?
Als ik een superpower mag kiezen
dan is dat, dat ik onzichtbaar kan

TE HUUR in Horst-centrum, ruim
appartement (2021) met lift,
huurprijs € 1.250,--per maand,
077 398 90 90
Op zoek naar gebruikte of antieke
meubelen? Interesse? Bel voor een
afspraak: 0478 53 16 70 of 06 55 15 05 07
Rijbewijskeuringen 75+, Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum, tel. 0478 53 17 48
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/zoekertje
Via het formulier kunt u uw tekst opgeven.

worden. Het lijkt me handig om me
soms op de achtergrond te kunnen
verstoppen. En door dingen heen te
kunnen lopen.

Wat vergeet je nooit meer uit je
jeugd?
Het verlies van mijn broertje door een
auto-ongeluk toen hij 13 was, terwijl
mijn vader tegelijkertijd kanker had.
Dit moment zal ik nooit vergeten.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Sicario: Day Of The Soldado. Dit is
een oorlogsfilm die ook gaat over de
drugskartels in Mexico. De categorie
actie films is me favoriete genre.

Stel je mag er een dagje uit, zoals
naar de dierentuin of naar een
attractiepark. Waar zou je dan het
liefst naartoe gaan?
Ik denk naar een dierentuin,
omdat ik daar allang niet meer ben
geweest en het altijd leuk is om
veel verschillende dieren te zien.
Daarnaast zitten daar ook apen
en dat zijn mijn lievelingsdieren.
Dus het liefst zou ik naar Apenheul
gaan.

Tekst: Maud Rötjes

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Ik moet wel zeggen dat de Efteling
het goed heeft geregeld, met alle
maatregelen. Je kan goed zien
waar je moet lopen om de 1,5
meter erin te houden. Ook werd er
vaak omgeroepen (op een vriendelijke manier) dat je eraan moest
denken. De vraag is dan natuurlijk
wel of mensen het ook echt gaan
doen. Ik kan zo zeggen dat mijn
klas dat niet altijd deed. Maar ja
dat blijft je eigen keus.
Als je er een dagje uit wilt, stel
ik altijd een attractiepark voor.
De sfeer is gewoon altijd top. En
wie houdt er nou niet van attracties? Nou ja best wel wat mensen, maar het toch blijft leuk vind
ik. Hoe vaak ik ook bij de Efteling
ben geweest, het park blijft het
verassend. Ik zeg namelijk dan
ook regelmatig: hey dit is nieuw
of huh was dit er al eerder? Er is
ook zoveel te zien daar. Maar één
attractie zou ik nooit willen missen.
Het beroemde sprookjesbos. Wat
is dat toch leuk om te zien. Jong en
oud loopt daar rond.

De gouden tip:
neem pleisters mee
Toen het schoolreisje voorbij was,
kwam ik thuis met weer eens
enorme blaren. Je moet altijd pleisters meenemen als je er een dagje
op uit gaat. De gouden tip van mij.
Dit vergeet ik namelijk regelmatig. En oh ja vergeet ook nooit je
telefoon goed op te laden voor een
dagje uit. Want geloof me, stopcontacten ga je niet vinden in een
attractiepark.
Nou dit waren weer de wijze woorden van mij deze week. Plan snel
een dagje uit, je gaat er geen spijt
van krijgen.
Nu duik ik weer ondergronds.

Maud Rötjes
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Geplukt

Mario Kremers Wanssum
Mario’s vrije tijd draait om het maken van radio en het spelen van toneelstukken. Momenteel is hij wekelijks te vinden in openluchttheater De Doolhof in Tegelen, waar hij tijdens de
Passiespelen de rol van Herodes vertolkt. Deze week wordt de 53-jarige uit Wanssum geplukt en vertelt hij over zijn hobby’s.

Mario’s passie voor radio is in
zijn jongere jaren ontstaan. Als
16-jarige knul draaide hij al op
feesten en partijen. “Ik had van
mijn oma een platenspeler gekregen en daarmee speelde ik radiodj. Ik heb me dus zelf het vak
geleerd en draaide op bruiloften,
tuinfeesten en vakantiepark De
Kleine Vink in Arcen. Als 15-jarige
kwam ik bij de ziekenomroep van
Tegelen terecht, daar draaide ik
muziek voor mensen met dementie. Dat deed ik echt voor de
gezelligheid. Nadat Lokale Omroep
Sevenum in 1980 een oproep

deed voor nieuwe vrijwilligers, ben
ik daar aan de slag gegaan. Daar heb
ik veel ervaring opgedaan, het was
een mooie tijd. Daarna heb ik de stap
naar Stichting Lokale Omroep Tegelen
radio gemaakt. Ik had mijn eigen
drive-in-show. Omdat de omroep
geen apparatuur had zijn we met
mijn apparatuur gestart. Ik heb met
heel veel passie radio gemaakt en
leuke items opgezet.”

Omroep
Toen Mario uiteindelijk met zijn
toenmalige vrouw in Wanssum ging
wonen, werd hij al snel gevraagd bij

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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Omroep Venray. “Ik blijf radio leuker
vinden dan tv. Als je radio maakt
creëer je een wereld die niet bestaat,
de luisteraars kunnen hun eigen
fantasie gebruiken. Ik vind het wel
jammer dat de charme van radio is
verdwenen. Tegenwoordig ken je elke
radio-dj, terwijl je vroeger anoniem
door het leven kon.” Ondanks dat
Mario met veel passie over het
maken van radio praat, heeft hij er
bewust voor gekozen om nooit van
zijn hobby zijn werk te maken. Hij
werkt momenteel als planner bij
Simons Halal Food in Roermond.
“Ik vroeg me destijds af: blijft het wel
leuk als je van radio je vak maakt. Ik
was altijd bang dat de lol er dan van
af ging.”
Aan het glazenhuis in het centrum
van Venray koestert Mario de mooiste radiomomenten, geeft hij aan.
“Ik zat samen met collega’s 100 uur
opgesloten in het huis. Dan speelt
vermoeidheid parten. Je kan dan huilen om bijvoorbeeld een postzegel.
Speciale aanvragen gaan door merg
en been. Je maakt veel mee; we hadden angstige, hilarische, verdrietige
en kippenvelmomenten. Je staat dicht
op het volk.”

Passiespelen
Vanaf 1973 heeft Mario ook de
Passiespelen aan zijn lijst met hobby’s toegevoegd. Hij omschrijft de
Passiespelen als ‘zijn alles’. Hij verzamelt dan ook alle spullen die te
maken hebben met dit lijdensverhaal.
“Dat gaat om foto’s, krantenknipsels of videobanden. Zo krijg ik ook
regelmatig van mensen spullen van

de Passiespelen die ze bij hun ouders
in het huis vinden. Alles krijgt bij mij
een plek. Mijn hobby is erg bijzonder. Ik wil alles van de Passiespelen
weten. Het is niet te omschrijven
welk gevoel het me geeft.”
Als 6-jarige jongen had de
Passiespelen al veel indruk op Mario
gemaakt. Zijn vader, die erg gelovig was, keek in 1973 naar de voorstelling. “Toen mijn vader mee ging
spelen, heeft hij het hele gezin erbij
betrokken. Ik heb zelf niks met de
kerk, maar als je in De Doolhof staat,
ben je dichterbij het geloof dan ooit.
Momenteel sta ik in de sandalen
van mijn pap. In 2000 vertolkte hij
namelijk de rol van Herodes die ik
nu speel. Mijn vader en moeder zijn
vorig jaar kort na elkaar overleden.
Dat ik nu dezelfde rol als hem vertolk,
voelt voor mij als een eerbetoon.”
De rol die Mario speelt duurt vijf
minuten, maar hij geeft al zijn energie. Een half uur van tevoren maak
hij zich klaar en komt hij tot Herodes.
“Mensen worden bang van me. Ik
speel liever de slechterik, in zo’n rol
kan ik al mijn power geven. Dat vind
ik lekkerder. Ik vind het nog altijd bijzonder dat ik dit mag doen. Zeker ook
dat mijn dochter van 22 ook al jaren
meespeelt. In haar zie ik de Mario
van vroeger. Ze is ook heel actief en
betrokken, daar ben ik erg trots op.”

Familie
De medespelers van de Passiespelen
ziet Mario ook als zijn familie.
Toen hij zijn vrouw, die hij ontmoette
tijdens de Passiespelen, zes jaar
geleden verloor aan een hersentu-

mor stond deze ‘familie’ voor hem
en zijn dochter klaar. “Samen met
mijn dochter besloot ik de dag na
het overlijden toch een voorstelling
te spelen. Het was de mooiste voorstelling ooit. Ik heb het uiteraard niet
droog kunnen houden tijdens deze
avond. In het openluchttheater heb ik
vaak mijn rust gevonden. Daar kan ik
echt tot mezelf komen en mezelf zijn.
In het theater ligt veel emotie en het
geeft me inspiratie en kracht om door
te gaan.” Ook de dorpsgenoten waren
er voor hem in die moeilijke tijd.
“De mensen in Wanssum waren erg
geschrokken. Omdat we goed bekend
zijn in het dorp, leefden de dorpsgenoten erg met ons mee.

Je staat dicht bij
het volk
Maar als in september de voorstellingen ten einde komen, valt Mario
niet in een gat, geeft hij aan. “Deze
periode is erg intensief. Maar als de
voorstellingen voorbij zijn, komt er
weer wat anders op mijn pad. Er zijn
genoeg dingen die ik leuk vind en
anders verzin ik wel iets. In Wanssum
speel ik nog bij het amateurtoneel en
tijdens bonte avonden. Ze weten me
daarnaast altijd wel te vinden.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Adriaan de Roode
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Opa- en oma speurtocht op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Op Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide wordt er de gehele maand augustus een speurtocht uitgezet voor kinderen en hun
(groot)ouders. Met behulp van een verhalenbrief, die bij de ingang klaarligt, kunnen (groot)ouders en (klein)kinderen dagelijks tussen
zonsopgang en zonsondergang de speurtocht lopen.
Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo is
een klein natuurgebied dat ligt tussen Heide,
Merselo en Veltum/Venray. De ingang is aan
de Janslust. Er mag tussen een half uur na
zonsopgang en een half uur voor zonsondergang vrij worden gewandeld. Om dit gebied te
ontdekken is er in de zomerperiode een speciale opa- en oma speurtocht uitgezet. Deze
speurtocht geeft informatie over de historie
en de huidige functie van het gebied. In het
gebied zijn nog veel historische cultuur- en

natuurelementen te vinden als bewijs van
vroegere activiteiten, maar ook zijn er veel
aanwijzingen die laten zien wat de huidige
functie van dit gebied is.
De speurtocht gaat over de paden die kriskras
door het natuurgebied lopen. Bij het informatiecentrum het Boshuis kan een wandelkaart
verkregen worden. Op deze kaart staan vragen
en opdrachten die jong en oud samen kunnen
oplossen. De kaart biedt ook ruimte om een
eigen verhaal te vertellen over hoe het vroe-

ger was en hoe het nu is. De verhalenkaarten
kunnen tussen zonsopgang en zonsondergang
gepakt worden uit een het speurtochtbakje
bij de ingang van het terrein. Verhalenkaarten
met antwoorden en verhalen kunnen tot en
met 31 augustus elke middag tussen 13.30
uur en 16.30 uur worden ingeleverd bij het
Boshuis. Voor de kinderen is er dan een verrassingsbeloning. Kijk voor meer informatie op
www.weverslo.nl

Wisseling van
de wacht(er)

‘Schijt aan de grens’ komt met voorproefje
Het Brabants-Limburgs cultuurfestival ‘Schijt aan de grens’ trakteert het publiek twee keer. In oktober krijgt het publiek een voorproefje,
in de zomer van 2022 volgt dan het festival in zijn volle omvang. Thema van beide evenementen is ‘Grenzeloos verlangen’.
Na 2019 zou het laagdrempelig tweejaarlijks
festival eind augustus van dit jaar plaatsvinden. Maar met alle onzekerheden die corona
met zich meebracht, was dat geen haalbare
kaart. Jan Fleurkens, bestuurslid en één van de
aanstichters van Schijt aan de grens, legt uit:
“We zijn een organisatie die helemaal draait
op de inzet en creativiteit van vrijwilligers.
Normaalgesproken beginnen we in het najaar
al met de voorbereidingen. Dat kon allemaal
niet. Ook zwemmen we niet in het geld en kun-

nen we geen grote financiële risico’s nemen.
Daarom hebben we de knoop doorgehakt: geen
groot festival in 2021. Maar zowel wij als onze
bezoekers verlangen naar een grensoverschrijdend feestje en daarom presenteren we zaterdag 23 en zondag 24 oktober een Schijt aan de
grens-voorproefje. Noem het een scheetje aan
de grens.”
Met de invulling van het voorproefje zijn twee
werkgroepen nu druk bezig. “Er zijn in ieder
geval twee dagen activiteiten. Zaterdag 23

oktober verzorgt de werkgroep Overloon in ’t
Helder een gevarieerd programma met muziek
en kunst. Zondag 24 oktober is de foyer van
de Venrayse schouwburg weer het toneel van
‘Schijt draait door’, het live-praatprogramma
met gasten en spraakmakende onderwerpen.
Hoe de programma’s er precies gaan uitzien,
kan iedereen volgen via de website Schijt aan
de grens en de sociale media.”

In de Engelse tuin in Venray is het kunstwerk van Theo van Dam ‘De Wachter’,
vervangen door een gekleurde Wachter.
Deze houdt symbolisch de wacht over de
tuin. Van Dam werd geïnspireerd door
zijn tuin. Hij vindt dat de bloemen en het
groen, kleur en rust geven aan het
dagelijkse leven. Volgens hem moet je
daar zuinig op zijn en moet er iets zijn
wat dat bewaakt. De Wachter draagt het
doel mensen eraan te herinneren dat al
dat moois om hun heen zorg en aandacht verdient. Het beeld is gemaakt
van gips, polyurethaan en autolak.
De Engelse tuin is alle dagen geopend.

Venray voor iedereen
Deze prent hoort bij de campagne
‘Venray voor iedereen’, een
samenwerking tussen de gemeente
Venray, RespectOn Venray, Stichting
ComingInn, Venray Dementievriendelijk
en het Gehandicaptenplatform
Venray. Samen met onze inwoners
willen wij verder bouwen aan een
inclusieve samenleving. Aan een
plek waar verschillende leefstijlen en
geloofsvormen elkaar aanvullen. Aan
een Venray voor iedereen.

www.venray.nl/venray-voor-iedereen

Stel je loopt vast of je hebt iemand in je omgeving die vast loopt…Wat doe je dan?
Binnen de gemeente Venray zijn er verschillende initiatieven en projecten die

“Ik krijg begeleiding op maat. Heb ik tijdelijk meer begeleiding nodig? Dan is

iemand met geestelijke gezondheidsproblemen kunnen helpen, zoals Buurtcirkels,

dat mogelijk en zodra het weer kan, doen de begeleiders weer een stapje terug.

Sociale wijkteams en Klantvriendelijk Venray. Hierbij is ook de bijdrage van

Zo hou ik de regie over mijn leven. Ik vind het fijn dat ik mijn begeleiders kan

Ervaringswerkers van grote waarde.

vertrouwen. Mede door de begeleiding kan ik mijn eigen leven leiden. Dat doet mij

“Als ervaringswerker kan ik op basis van gelijkwaardigheid een ander helpen

goed.” – anonieme cliënt bij MET de wijk.

om zichzelf te helpen door middel van herkenning en erkenning, samen creëren
we ruimte om naar de toekomst te kijken. In Venray werken we met allerlei

Kijk voor meer informatie op www.metggz.nl.

organisaties samen om de ondersteuning te bieden die nodig is.”– aldus Danny,
Ervaringswerker bij MET de wijk.

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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Dylan Haegens en vakjuryleden kiezen
winnaar LegoMasters Venray
Winkeliersvereniging Venray Centraal heeft afgelopen maand een Lego-bouwwedstrijd georganiseerd voor
kinderen van 7 tot 15 jaar. Hun bouwwerken zijn van zaterdag 24 juli tot en met vrijdag 6 augustus te zien in
het centrum van Venray. Vlogger Dylan Haegens heeft, samen met de vakjuryleden, de bouwwerken beoordeeld en een winnaar uitgekozen. De winnaars worden pas in de tweede helft van augustus bekendgemaakt,
zodat het publiek, dat nog steeds mag stemmen, niet beïnvloed wordt.

Om de kermis symbolisch naar het
centrum te halen, heeft winkeliersvereniging Venray Centraal een Legobouwwedstrijd georganiseerd, waar
kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar
aan konden deelnemen. Hun bouwwerken worden beoordeeld door een
vakjury en door bezoekers van het
winkelcentrum, die ook hun stem
mogen uitbrengen. De vakjury bestaat
uit Venrayse vlogger Dylan Haegens,
Ilse Fransen van het Pannekoekenhuis
de Perdstal, Marcel de Louw van
Intertoys en Marcel Voermans van

Jamin. De prijzenpot bestaat uit drie
Lego-bonnen van 100 euro, drie van
50 euro en drie van 25 euro. Drie prijzen gaan naar de bouwers die volgens
de vakjury het beste zijn, drie prijzen
gaan naar de bouwers die volgens het
publiek het beste zijn en drie prijzen
worden verloot onder het publiek dat
gestemd heeft. Deze prijzen worden
uitgereikt door Dylan Haegens. Er zijn
uiteindelijk 53 bouwwerken gecreëerd,
die nu te bezichtigen zijn in het centrum van Venray. Inmiddels zijn deze
allemaal bekeken en beoordeeld door

de vakjury. Haegens gaf aan dat hij het
liefst alle 53 bouwwerken een prijs zou
geven, maar het uiteindelijk gelukt is
om drie bouwwerken uit te kiezen.

Besloten bijeenkomst
Alle prijswinnaars krijgen in een
besloten bijeenkomst van Dylan
Haegens de prijzen uitgereikt.
De bouwwerken zijn nog tot en met
6 augustus te bezichtigen. Ook kan er
tot en met 5 augustus nog gestemd
worden om te bepalen voor wie de
publieksprijzen zijn.

Adver torial

Jubileumconcert Harmonie
St. Catharina Leunen-VeulenHeide
Fanfare St. Catharina, vernoemd naar de patroonheilige van het
Leunse rectoraat, werd op 1 augustus 1920 officieel opgericht. Dat
betekent dat 2020 het jaar was waarin St. Catharina (sinds 1983
een harmonie) honderd jaar bestond. 2020 stond echter in het
teken van corona en heeft de harmonie een dikke streep moeten
zetten door het jubileumjaar. het jubileum van de vereniging wordt
alsnog gevierd in de vorm van het eerder geplande jubileumconcert, maar dan op zaterdag 23 oktober.

Het harmonieorkest en de drumband, aangevuld met gast- en
oud-muzikanten, brengen een
avondvullend programma samen
met onder andere Pater Moeskroen.
Pater Moeskroen staat garant voor
folk, feestnummers en meeslepende
ballades. Entertainer Henk Deters

De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Mario
Tetzlaff. De in Sevenum woonachtige Mario is sinds april dit jaar werkzaam als Medewerker Guest Service
bĳ Center Parcs Het Meerdal in America. Het uitvoeren van de toegangscontrole, beveiligen van de gebouwen
en het terrein en het afhandelen van noodtelefoontjes behoren onder meer tot zĳn werkzaamheden.
Mario: “Dit werk is op mĳn lĳf geschreven: het omgaan met mensen en de afwisseling in het werk bevallen me
erg goed.” Mario wordt ondersteund door jobcoach Marlies Feĳen, zĳ regelde samen met een
participatiecoach de detacheringsovereenkoms met Center Parcs en staat klaar als hĳ ergens mee zit.

wordt de presentator, zanger Ilja
Croqué en zangeres Marly de Haart
van Bigband Flavour maken de lineup compleet. Het jubileumconcert
vindt plaats op zaterdag 23 oktober
in Schouwburg Venray en start om
20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar
via de site van Schouwburg Venray.

Stichting Cultuurpodium
Geijsteren organiseert weer
jaarlijkse Drive In Movie
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert zaterdag 28
augustus de jaarlijkse Drive In Movie bij de kasteelplaats in
Geijseren. De aanvangstijd is 21.00 uur. Dit jaar wordt de film The
Peanut Butter Falcon vertoond.
Je mag met of zonder auto
komen. Er staan voldoende stoelen gereed. Voor de auto’s geldt
vol is vol. Zowel vanuit je auto als
vanaf je stoel kun je tijdens de
film soep, drankjes, chips, popcorn en hotdogs bestellen. Alles

Het verhaal van Mario Tetzlaff

11
01

gebeurt met inachtneming van
de coronaregels. Mede daarom is
het dringende verzoek om vooraf
kaartjes te bestellen. Kaarten zijn
te bestellen via de website van
het cultuurpodium
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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• NatureFRESH • LINEARCOOLING • DoorCooling+

• No Frost • EasyOpen • VarioRoom

8 Winkels in Limburg
Roermond • Weert • Panningen • Tegelen • Echt • Heythuysen • Horst • Sittard-Geleen
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Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

Medio augustus open

