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Popronde Venray
Het centrum van Venray stond op zondag 3 november bol van de muzikale activiteiten tijdens Popronde Venray. Liefst 32 verschillende acts presenteerden zich op elf verschillende
locaties. Wat de editie van dit jaar onder andere bijzonder maakte, was het feit dat er ook een winkel (J&R Schoenen) deelnam. Vanaf 13.30 uur waren er bij de overige deelnemende
cafe’s en jongerencentrum The B optredens van verschillende artiesten. Popronde Venray werd om 22.30 uur afgesloten met een afterparty bij Goesting. / Beeld: Rob Beckers

Vergunning Aldi Den Herk verlengd
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tijdens het begrotingsdebat op dinsdag 5 november in de
vergunning van de Aldi op locatie Den Herk in Venray te verlengen. Daarmee krijgt de vergunning een verlenging die maximaal geldt totdat het nieuwe winkelcentrum in het Brukske is geopend voor het kooppubliek.
Het College van B&W wilde op
1 januari 2020 definitief de tijdelijke vergunning van de Aldi intrekken. Met de motie, ingediend door
Venray Lokaal, bepaalde de raad dat
de vergunning geldt totdat het winkelcentrum in het Brukske is geopend
voor het publiek. Alleen CDA stemde
tegen de motie.
Wethouder Jan Loonen (CDA) raadde
de motie af, omdat de juridische
hardheid dun is. “Het is een tijdelijke
ontheffing van drie jaar die al
twee keer is verlengd. Mocht een
ondernemer tegen een nieuwe

verlenging in beroep gaan, dan is
het afwachten wat dit gaat geven.
Dat risico is er. Voor de Aldi klant lost
een verlenging niks op. Over een half
jaar hebben we voor de Aldi geen
nieuwe locatie.”

Supermarkt op locatie Toverbal
Tijdens het begrotingsdebat werd
ook door D66, Samenwerking
Venray en PvdA een motie
ingediend over de Toverbal.
Zij vroegen middels de motie de
noodzakelijke stappen te zetten om
de vestiging van een supermarkt

op de locatie Toverbal mogelijk
te maken. Uiteindelijk trokken
de partijen de motie weer in.
Daan Janssen van D66: “Wij vinden
dat er in de buurt van de Brabander
een supermarkt nodig is. Door de
huizenbouw is dit niet meer
mogelijk. Dichtbij de Brabander ligt
de Toverbal. Het college heeft nog
steeds niet gezegd of de Toverbal
een geschikte locatie gaat zijn voor
een supermarkt. Wij vinden dat
daar op moet worden gehandeld.
Maar dit wordt los gekoppeld van
de discussie van de Aldi.”

‘Slecht beleid’

Kort door de bocht

Harrie van Oosterhout van de VVD
snapte dat er een wens is om
een supermarkt te hebben in de
Brabander. “Daar was ooit een plek
voor gereserveerd, maar door slecht
beleid is die verdwenen. Wij vinden de Toverbal geen plek voor een
buurtsuper. Het hele dossier supermarktbeleid gonst hier al jaren rond,
het is erg chaotisch, want het dwaalt
alle kanten uit. Ik denk dat als je
een buurtsuper wilt in de Brabander,
dat je dan in de wijk opzoek moet
gaan. Maar wij vinden de Brier een
prima locatie voor een Aldi. Uit het
locatieonderzoek van de Aldi kwam
de Brier ook als beste locatie naar
voren.”

Voor ProVenray gaat de discussie
over de Toverbal te snel. “Er ligt op
dit moment voor deze locatie geen
plan voor. Laat eerst een ondernemer
met een plan komen dat ook draagvlak heeft in de wijk, wellicht is er
dan met onze fractie te praten. Het is
niet aan ons om nu kort door de bocht
Toverbal aan te wijzen als supermarktlocatie”, aldus Joep Gielens. Ook Tino
Zandbergen van Venray Lokaal vindt
dat er door de supermarkten kansen
zijn blijven liggen om zich te vestigen
in de Brabander. Toch liet hij weten dat
zijn fractie verdeeld over een supermarkt op locatie de Toverbal.
Lees verder op pagina 05
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Zonneparkenbeleid

Werkgroep Smakt niet blij met aangepast KODE
Werkgroep zonnepark Smakt is niet blij met de wijzigingen die de
gemeenteraad heeft aangebracht in het nieuwe beleidskader KODE
(Kader voor Opwekking Duurzame Energie).
“De aanpassingen betekenen een
verslechtering voor Smakt en voor
de bescherming van de natuur”, zegt
werkgroeplid Jan Koopmans.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 29 oktober haalden vier van
de vijf ingediende amendementen
(wijzigingsvoorstellen) een raadsmeerderheid. Vooral het toestaan van
zonneparken op landbouwgronden
langs beekdalen is tegen de zin van
de werkgroep. Deze aanpassing biedt
perspectief voor Tomorrow Energy dat
een zonnepark wil aanleggen tussen
het Loobeekdal en de A73 in Smakt.
“Het enige positieve punt uit de
raadsvergadering is dat de afstand
tussen een zonnepark en de dorpsrand is verruimd van 150 naar
500 meter. Dit betekent dat een deel
van het zonnepark van Kronos moet
worden geschrapt”, weet Koopmans.
Kronos Solar heeft het plan voor een
zonnepark aan de oostkant van de
A73. Het noordelijke stuk van deze
beoogde locatie ligt binnen 500 meter
van de bebouwde kom van Smakt.
De werkgroep had zijn hoop gevestigd
op het amendement van ProVenray
en Samenwerking Venray om tot 2022
geen enkel grootschalig zonnepark
toe te staan. Het voorstel werd met
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14 tegen 11 verworpen. “ProVenray
en Samenwerking hebben hun best
gedaan en flink gelobbyd bij de
andere partijen”, zegt Jan Koopmans.
Alleen Venray Lokaal stemde mee
met de twee lokale partijen. “Ik snap
het CDA niet. Die partij is altijd tegen
het inzetten van landbouwgrond voor
zonneparken geweest en nu maken ze
ineens een switch.”

Een deel van het
zonnepark moet
worden geschrapt

Nu het beleidskader is vastgesteld
door de gemeenteraad, is de komst
van twee grote zonneparken in Smakt
van de baan. Want zonneparken moeten een onderlinge afstand bewaren
van minstens 1.000 meter. De initiatieven van Kronos Solar (25 hectare)
en Tomorrow Energy (19 hectare)
liggen in Smakt vlak naast elkaar,
gescheiden door de A73. In de raadsvergadering van 17 december neemt
de gemeenteraad wellicht een besluit
over het zonnepark van Kronos Solar.

Het Duitse bedrijf diende al in mei
2018 de vergunningaanvraag in en
heeft de gemeente in gebreke gesteld
omdat de wettelijke termijnen ruimschoots zijn overschreden.
Werkgroep zonnepark Smakt heeft
de gemeente verzocht uiterlijk half
november de op 17 oktober ingediende vragen te beantwoorden.
Begin december staat een gesprek

gepland met wethouder Martijn van
der Putten. De werkgroep hoopt
door de beantwoording de feiten
boven tafel te krijgen, onder meer
over dakoppervlakten en hectares
landbouwgronden. “Voor duidelijkheid en draagvlak zijn betrouwbare
en controleerbare data nodig”, meldt
de werkgroep die op 24 oktober
bericht kreeg van de gemeente dat

de beantwoording voorlopig is uitgesteld. Leo Philipsen (CDA) vroeg in de
raadsvergadering van 29 oktober om
dezelfde gegevens over dakoppervlakten en hectares als de werkgroep.
De CDA’er wilde voor de zomer van
2020 een overzicht zien. Dat zegde
wethouder Martijn van der Putten toe.
Tekst: Henk Willemssen

Voetbalduel Venray gestaakt na wangedrag publiek
Arbiter René de Loos blies na zeventig minuten de aftocht bij het voetbalduel Venray-Wilhelmina’08 op zondag 3 november. De leidsman uit Tilburg verliet met zijn beide assistenten het veld nadat vanuit het publiek
oerwoudgeluiden hadden geklonken. Iedereen verwachtte een korte afkoelingsperiode, maar na een paar
minuten van overleg en bezinning besloot De Loos de wedstrijd definitief te staken.
Dat kregen bestuursleden van Venray
en Wilhelmina’08 en de beide aanvoerders te horen toen ze in het scheidsrechterslokaal bij elkaar werden geroepen.
“De scheidsrechter kan de veiligheid van
de spelers niet meer garanderen”, zei
bestuurslid Wim Vievermans. “Een speler
van Wilhelmina ging helemaal door het
lint.”
Voorzitter Peter Kerstjens was aangeslagen door het besluit. Samen met
Wim Vievermans begaf hij zich naar de
supporters die het wangedrag zouden
hebben begaan. Er kwamen wisselende
verklaringen. Een Wilhelmina-speler had
‘oehoehoe’ geroepen en een toeschouwer had die geluiden herhaald. Dat was
de grensrechter die vlakbij stond niet
ontgaan en die stak zijn vlag in de lucht.
Arbiter De Loos liep naar zijn assistent toe, ging even in conclaaf en blies

daarop het duel af. Het publiek bleef
in verwarring achter. Bij het verlaten
van het veld klonken er allerlei verwensingen vanaf de tribune. Omroeper
Ron Clevers probeerde de gemoederen te bedaren door respect te vragen.
“Stop met scheldwoorden en oerwoudgeluiden”, klonk het door de speakers.
Peter Kerstjens sprak het groepje supporters vermanend toe. “Ik ben hier
ziedend over. Want dit kan grote consequenties hebben voor de club. Dan speel
ik nog liever zonder publiek. We gaan
ons hierover beraden”, sprak de voorzitter die op zijn beurt commentaar
kreeg van de toeschouwers die in hun
ogen niets verkeerds hadden gedaan.
Ze wezen naar Wilhelmina-spelers die
het voorval zouden hebben aangegrepen om de zaak op scherp te zetten.
René de Loos wilde direct na zijn besluit

om te staken geen commentaar geven.
“Ik ga me eerst eens douchen”, zei de
leidsman. Vervolgens bleef de deur van
het scheidsrechterslokaal zo’n twintig
minuten dicht totdat het opgefriste trio
naar buiten stapte. “Ik heb zojuist contact gehad met de KNVB en ik mag geen
commentaar geven. Als je meer wilt
weten dan kun je de persvoorlichter in
Zeist bellen”, verklaarde De Loos. Op de
vraag dat het publiek graag opheldering wil over de reden van het staken,
reageerde de leidsman: “Ik heb alleen
het protocol gevolgd voor dit soort situaties. Goedenavond”, en hij beende
weg met zijn beide assistenten. Het was
inmiddels 16.35 uur, ruim een halfuur
nadat het duel voortijdig werd beëindigd. Buiten woedden nog enkele felle
discussies tussen de supporters over wat
er nu wel en niet gebeurd was, en wie

wat zou hebben geroepen. Vlak voor
het staken ergerde de arbiter zich al aan
het commentaar vanaf de staantribune.
Elftalleider Rob van Santvoort moest
toen het publiek toespreken. Het staken
zal ongetwijfeld leiden tot strafmaatregelen tegen Venray dat als thuisspelende vereniging verantwoordelijk is
voor het gedrag van het publiek.
Venray-trainer Frans Koenen hield zich
na afloop wat afzijdig van alle tumult.
Venray zat op het moment van staken
goed in de wedstrijd en leidde met 4-3.
In zijn lange loopbaan als profvoetballer
en trainer heeft hij zo’n incidenten meermaals meegemaakt. “Het is natuurlijk
in en intriest dat dit gebeurt. Inderdaad
heb ik het wel vaker gezien. De grote
vraag is altijd: wat is de waarheid? Je
weet het allemaal niet”, zei Koenen die
extra baalde omdat zijn ploeg op weg
was naar de eerste competitiezege. “We
hadden de winst in handen. Zij waren
rijp voor de slacht. En dan krijg je dit…”
Tekst: Henk Willemssen

‘Duidelijkheid over dorpsontwikkelingsplan’
De dorpsraden hebben geen idee hoe de gemeente omgaat met geactualiseerde dorpsontwikkelingsplannen
(DOP). Veel dorpsraden passen na verloop van tijd hun DOP aan en dienen het dan in bij gemeente Venray.
Maar daar blijkt een gewijzigd DOP geen enkele status te hebben.
Dat ondervond de werkgroep
woningbouw van de dorpsraad van
Ysselsteyn. De werkgroep verwijst
voort woningbouwplannen naar de
laatste versie van het DOP uit 2016.
Die blijkt in het gemeentehuis onbekend te zijn en daarom hanteert de

gemeente het dorpsontwikkelingsplan van 2010. “Er is iets misgegaan”,
zei dorpsraadvoorzitter Martijn Arts in
het dorpsradenoverleg van maandag
4 november. “We hebben het geactualiseerde DOP in 2016 ingediend
maar bij de gemeente is het niet

terug te vinden.” Wethouder Martijn
van der Putten haalde aan dat alle
DOP’s destijds zijn vastgesteld door
de gemeenteraad. “Want een DOP
moet een formele status hebben.
Maar daar hebben we niet op doorgepakt bij de actualisaties. Daarom

geldt voor Ysselsteyn nog het oude
DOP uit 2010.” De dorpsraden kunnen
hier niet mee uit de voeten en willen duidelijkheid van de gemeente.
Afgesproken is dat het onderwerp in
het volgende dorpsradenoverleg van
2 december opnieuw op de agenda
komt.

Tekst: Henk Willemssen
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‘Kwaliteit landbouwgrond telt mee
bij zonnepark’
De kwaliteit van landbouwgrond wordt meegewogen bij de selectie van één grootschalig zonnepark in
Venray. Hoe slechter de grond, hoe meer kans. Dat meldde duurzaamheidcoördinator Geert Claessens van de
gemeente in het dorpsradenoverleg van maandag 4 november.
Initiatiefnemers van zonneparken
kunnen vanaf begin 2020 inschrijven
op de tender die gemeente Venray
openstelt. De gemeenteraad wil zo
veel mogelijk goede landbouwgrond
sparen, maar besloot op dinsdag
29 oktober zonneparken in beekdalen meer kans te geven. Volgens CDA
en Solarcentury, dat in Leunen een
zonnepark wil aanleggen, is de grond
langs beekdalen te nat en daardoor
het minst geschikt voor voedselproductie. Op een vraag van de dorpsraad
van Leunen reageerde Geert Claessens
dat de kwaliteit van de landbouwgrond wordt beoordeeld. “Daar gaan
we naar kijken.” Maar hoe en wie de
beoordeling uitvoert is nog niet duidelijk. “Want we weten pas sinds vorige
week dat het plan in Leunen kansrijk
is”, aldus Claessens.
De Leunse dorpsraadvoorzitter

Annemarie van Kruijssen vroeg aan
de gemeente om een goede communicatie over de tender. “De markt
kan er vanaf begin volgend jaar op
inspelen. Ik ben benieuwd wie er
allemaal meedingt”, zei wethouder
Martijn van der Putten. “De gemeente
moet goed uitleggen hoe zo’n tender
werkt”, vond Annemarie van Kruijssen.
“Want mensen hebben al snel het idee
dat het zonnepark definitief doorgaat.”
De dorpsraden van Leunen en Oirlo
willen ook betrokken zijn bij de tender.
Solarcentury werkt in Leunen samen
met Waterschap Limburg om de
Oostrumsche Beek, die langs het
beoogde zonnepark stroomt, meer te
laten meanderen. Paul Litjens, met
13 hectare de grootste grondeigenaar in Laagriebroek, is ook bestuurslid van het waterschap. Het plan is de
zonneweide bij hoog water te laten

onderstromen. Dorpsraadvoorzitter
Anita Emonts van Oirlo woont vlak
bij de beoogde plek in Laagriebroek.
“We hebben nu geen last van ratten. Maar hoe gaat het straks als het
gebied onder water staat. Dan is het
een broedplaats voor ratten. We moeten goed nadenken over ongediertebestrijding.”
Theo Kooter, dorpsraadvoorzitter van
Vredepeel, wilde weten hoe het zit
met de stikstofregels. Volgens hem is
een zonnepark dubbel nadelig omdat
de grond geen stikstof meer opneemt.
“Een zonnepark moet stikstofproof
zijn”, reageerde Martijn van der
Putten. “Dat zal de toekomst moeten
uitwijzen. Zowel de provincie als het
Rijk kan nu nog geen duidelijkheid
bieden.”

Sterk gestegen bouwkosten

Ruimere starterslening
voor nieuwbouw
Startersleningen voor nieuwbouw worden door de gemeente
alleen verstrekt bij een maximale koopprijs van 150.000 euro. Door
de sterk gestegen bouwkosten is dit bedrag niet meer reëel, concludeert gemeente Venray. Het plan is de regeling in de loop van
volgend jaar te verruimen.

Tekst: Henk Willemssen

Venraynaar langer vast na aanrijding
De 20-jarige Venraynaar die op donderdag 31 oktober werd aangehouden bij een aanrijding in Venray, blijft langer
vastzitten. De rechter-commissaris heeft besloten zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen te verlengen.
De aanrijding vond plaats bij een politiecontrole op Den Herk in Venray.
Agenten wilden het voertuig controleren
en gaven de bestuurder een stopteken.

Die reed vervolgens in op een agent en
raakte hem daarbij. Daarop moest de
agent met letsel aan zijn been naar het
ziekenhuis worden vervoerd. De auto-

mobilist werd meteen na zijn aanrijding
aangehouden en het voertuig werd voor
nader onderzoek in beslag genomen.

Infoavond Merselo over vliegveld De Peel
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel organiseert op dinsdag 3 december om 20.00 uur een informatieavond in
zaal Het Anker in Merselo. Er komen allerlei onderwerpen aan bod die samenhangen met de voorgenomen
heropening van het militaire vliegveld in Vredepeel. Het ministerie van Defensie is procedures gestart om de
slapende luchtmachtbasis in 2022 weer in gebruik te nemen.
Tijdens de informatieavond wordt
gesproken over de gevolgen voor de
gezondheid, zoals toename van geluid,
stikstof en fijnstof. Ook wordt ingegaan op het proces en tijdpad van de
milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit die de reactivering mogelijk moeten maken. Initiatiefnemer
Boudewijn Sterk van de werkgroep wil
ook bespreken welke mogelijkheden
er zijn om via de rechtsbijstandverzekering de heropening van het vliegveld

aan te vechten. Advocaten van Achmea
en Sumrin Advocaten uit Someren
geven tekst en uitleg. Werkgroep Stop
vliegbasis De Peel is opgericht in juli
vlak nadat het ministerie van Defensie
bekendmaakte het vliegveld, dat sinds
1993 niet meer in gebruik is, te heropenen. Het doel van de werkgroep
is het verzamelen en doorgeven van
informatie aan omwonenden. Hiervoor
is de website www.stopvliegbasisdepeel.nl opgezet met het laatste

nieuws, meningen, activiteiten, procedures en de gevolgen van de reactivering. De werkgroep heeft contact
gelegd met dorps- en wijkraden uit de
omliggende dorpen, politiek, recreatieve sector, milieuorganisaties en
bedrijfsleven. Met contactpersonen uit
Venray, Merselo, Overloon, Boxmeer,
Smakt/Holthees, Bakel, Milheeze en
Deurne worden bijeenkomsten gehouden over hoe om te gaan met de heropening.

SP zet geen vervangend raadslid in

Voor de aankoop van bestaande
woningen geldt een maximumprijs
van 200.000 euro om voor een
starterslening in aanmerking te
komen. De starterslening is een
aanvulling op de eerste hypotheek.
De starterslening overbrugt het
verschil tussen de koopprijs en
het te lenen bedrag bij de bank.
De maximumhoogte van de
starterslening is in 2017 verhoogd
van 30.000 tot 37.000 euro.
De gemeente heeft bewust gekozen
voor een onderscheid tussen oude
en nieuwe woningen. Met het doel
de starters te bewegen naar de
bestaande woningvoorraad in plaats
van naar nieuwbouw. Daardoor
zou leegstand en verpaupering
van goedkopere oudere huizen
voorkomen kunnen worden.
Tevens hoopte de gemeente dat
het zou leiden tot investeringen in
duurzaamheid van huizen aan de

Kepelke van
Genuuje
€59,99

onderkant van de woningmarkt.
De startersregeling begon in
2007 in Venray. In de eerste
jaren is er minder gebruik van
gemaakt. Tot 2015 ging het om
nog geen vijftien leningen per
jaar. Daarna werd de regeling
ineens veel populairder. Na
27 startersleningen in 2016 kwam
in 2017 het hoogtepunt met 35
verstrekte leningen. In 2018 daalde
het aantal naar 26 en dit jaar zal het
wellicht om 25 leningen gaan.
Aanvankelijk werd de starterslening
deels betaald door het Rijk dat
zich in 2010 terugtrok. Daarna
nam provincie Limburg het stokje
over en draagt 75 procent bij
aan de financiering. Volgend
jaar wil gemeente Venray, met
instemming van de provincie, de
regeling herzien vanwege de sterk
veranderde woningmarkt.

Romerhoès
€49,99

De SP-zetel in de gemeenteraad van Venray blijft voorlopig onbezet. De partij heeft geen tijdelijke vervanger
achter de hand voor de zieke fractieleider Jan Hendriks.
“Jan heeft te kennen gegeven dat
hij graag in de raad wil blijven”, zegt
voorzitter Ronald van Hal. “Gezien het
verloop van zijn behandeling heb ik
goede moed dat hij terugkomt. Alleen
ik heb geen glazen bol. Stel dat het Jan
niet meer lukt en hij terugtreedt, dan
is er vooralsnog geen vervanger.”
De SP was bij de verkiezingen van
21 maart 2018 met 2.425 stemmen
de derde partij van Venray, na CDA en
Venray Lokaal. De socialisten behielden hun vier zetels. Na een paar
maanden ontstond een afsplitsing.
Joep Gielens, Lizzy Bruno en Erica

Irene van den Akker konden zich niet
meer vinden in de SP-lijn en ze gingen verder als ProVenray. Lijsttrekker
Jan Hendriks, die goed was voor 1.113
voorkeurstemmen, bleef als eenmansfractie over. Erica Irene van den Akker
stapte in mei 2019 weer over van
ProVenray naar Samenwerking Venray.
Jan Hendriks kan vanwege zijn ziekte
vanaf begin juli 2019 de raadsvergaderingen niet meer bijwonen. Volgens de
volgorde van de kieslijst is Ronald van
Hal, die van 2009 tot 2018 al raadslid was, de eerste vervanger. Maar de
partijvoorzitter ambieert geen terug-

keer als raadslid. “We hebben nooit
rekening gehouden met dit scenario”,
zegt hij. “Ik realiseer me dat de huidige situatie niet ten goede komt aan
de continuïteit. Maar dat is dan maar
zo. We proberen wel de commissievergaderingen zo goed als het kan bij te
wonen. Voor de begrotingsbehandeling en de voorjaarsnota zoeken we
nog naar een invulling. Mocht Jan niet
meer terugkomen, dan moeten we
kijken naar een oplossing. Komt tijd,
komt raad”, aldus Ronald van Hal.
Tekst: Henk Willemssen

Stadhoès
€59,99

Unieke Venlose
miniatuurhuisjes

Op onze website of in de
winkel verkrijgbaar
elke
zondag
open
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VVD stemt tegen de begroting
De VVD heeft dinsdag 5 november in de raadsvergadering als enige partij tegen de begroting van 2020
gestemd. De liberalen vertrouwen de cijfers wel, maar ze zijn ontevreden over de inhoud en opzet van de
begroting. “De raad kan zo haar controlerende taak niet uitvoeren. We zijn aan het blindvaren”, zei fractieleider Harrie van Oosterhout.
De ingediende motie om in 2020
verbeterde financiële verslagen te
krijgen, werd door de VVD niet in
stemming gebracht. Andere partijen
adviseerden het onderwerp eerst te
bespreken in de auditcommissie. Dit
is een adviescommissie van raadsleden die onder meer gaat over de
financiële rapportages. VVD-raadslid
Bas Künen heeft zitting in de auditcommissie. “We gaan het oppakken zodat we volgend jaar een beter
leesbare begroting met meer inzicht
krijgen”, zei Künen. Wethouder Martijn
van der Putten van financiën zal ook
aanschuiven bij de auditcommissie.
“Alle suggesties zijn hier welkom”,
zei hij. Harrie van Oosterhout wil uit
de begroting kunnen opmaken hoe
Venray er daadwerkelijk voor staat.
“Dat is nu onmogelijk vast te stellen.
Ik weet niet waar we staan en waar
we naartoe gaan.”
Het was voor burgemeester Hans
Gilissen dinsdag zijn allerlaatste raadsvergadering in Venray. Hij neemt op
vrijdag 13 december officieel afscheid,
waardoor hij de raadsvergadering
van dinsdag 17 december mist. CDAfractieleider Toon Loonen herinnerde
vlak voor de sluiting om 23.30 uur
nog even aan het naderende afscheid
van Gilissen. “Gezien het late tijdstip
houd ik het nu maar kort”, aldus Toon
Loonen.
De begrotingsbehandeling was een
lange zit van zesenhalfuur die om

17.00 uur begon. De BinckBank Tour
kan alleen rekenen op een subsidie van 49.000 euro in 2020. De raad
besloot unaniem het bedrag voor 2021
voorlopig te schrappen. Of de meerdaagse World Tourwielerwedstrijd van
Nederland en België in 2021 opnieuw
Venray aandoet, is afhankelijk van
de evaluatie. De partijen willen eerst
weten wat de BinckBank Tour Venray
daadwerkelijk oplevert. Wethouder
Anne Thielen (CDA) zegde toe dat de
evaluatie in de commissievergadering
van januari 2020 op de agenda komt.
De motie van PvdA om het nieuwe
subsidiebeleid uiterlijk in het tweede
kwartaal van 2020 af te hebben, kon
rekenen op steun van alle andere partijen. PvdA vindt dat verenigingen en
organisaties al te lang in onzekerheid
verkeren over de nieuwe subsidieregels. De komst van een onafhankelijk
steunpunt of loket voor arbeidsmigranten, een motie van CDA en
ProVenray, werd ook unaniem aangenomen. Bij dit loket kunnen arbeidsmigranten terecht voor vragen over
werk en hun leef- en woonomstandigheden.
Venray Lokaal wil dat een flink deel
van de provinciale bomen naar Venray
komt. Provincie Limburg gaat in de
komende acht jaar ruim een miljoen
bomen extra planten. De lokale partij
diende een motie in omdat Venray
genoeg ruimte heeft voor de bomen
en daardoor ook beter de klimaatdoe-

len kan halen. De nieuwe wethouder
Cor Vervoort (Venray Lokaal) zei dat hij
op 27 november een afspraak heeft
met de provincie. “Dan wordt er meer
duidelijk over het plan van aanpak en
wat het gaat kosten. Op dit moment
is het nog gissen”, zei Vervoort.
De motie werd niet meer in stemming
gebracht. De andere motie van Venray
Lokaal, voor tien tot vijftien nieuwe
watertappunten, werd verworpen.
Alleen ProVenray steunde het plan.
Venray telt momenteel drie watertappunten en Venray Lokaal wil er meer,
vooral langs fietsroutes. Wethouder
Jan Loonen (CDA) rekende voor dat
één watertappunt 11.000 euro kost.
“Dat praat je bij vijftien stuks niet
over kleingeld. En er is ook geen dekking voor. Bovendien: voegt het wat
toe? Als ik ga fietsen neem ik zelf een
waterfles mee.”
PvdA wil dat penningmeesters van
gemeenschapshuizen ondersteuning
krijgen van de gemeente. Daarnaast
moet een onderzoek komen naar
meer samenwerking tussen besturen
van gemeenschapsaccommodaties,
vindt PvdA dat hierover een motie
indiende. Die kreeg geen meerderheid. Wethouder Anne Thielen raadde
de motie ook af. Ze vindt dat het initiatief voor ondersteuning of samenwerking vanuit de besturen zelf moet
komen.
Tekst: Henk Willemssen

Bronzen Waarderingspenning
voor Oirlonaar Jan Nelissen
Burgemeester Hans Gilissen heeft de Bronzen
Waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt aan Jan
Nelissen (59), bij gelegenheid van zijn afscheid van het
Dorpsradenoverleg op maandag 4 november.

Nelissen reageerde zichtbaar verrast toen de burgemeester met
zijn familie de vergadering kwam
onderbreken. “Dit hebben jullie
goed geheim weten te houden”,
zei hij. De burgemeester nam het
woord en sprak van een gedenkwaardige avond. “Voor het dorpsradenoverleg en voor de dorpsraad
van Oirlo. Jan heeft zich op een
geweldige manier ingezet voor de
samenleving. Woningbouw was je
stokpaardje. Want je vindt dat een
dorp voor de toekomst voldoende
mensen moet hebben. Daarbij keek
je verder dan alleen het Oirlose
belang.”
Nelissen heeft zich zijn hele leven
ingezet voor het Oirlose vereni-

gingsleven. Zo was hij actief binnen de Oirlose voetbalvereniging
DIS, die later opging in het huidige SVOC’01. Ook was Nelissen
als prins, vorst en voorzitter jarenlang betrokken bij Vastelaoves
Vereniging De Spurriemök.
Enkele jaren geleden was Nelissen
actief bezig met het werven van
leden voor het Sint Antoniusgilde,
dat ten onder dreigde te gaan door
het lage ledenaantal. In 2006 is
hij lid geworden van de dorpsraad
in Oirlo, sinds 2018 was Nelissen
interim-voorzitter van het DRO.
Nelissen gaat nu de kar trekken
voor MFC Oirlo en het WoZoCo.
Beeld: Foto Saskia Hoedemaekers

Betere aanpak schulddienstverlening nodig Te weinig belangstelling
De doelen uit de nota integrale en activerende aanpak van armoede 2016–2019 van gemeente Venray zijn niet
gehaald. Inwoners zijn niet beter in staat om zelfstandig hun financiële huishouding te voeren en om uit de
geldproblemen te blijven. Dat blijkt uit de evaluatie.
De oorzaak is dat inwoners met schulden te weinig zijn begeleid met budgetbeheer, ondanks dat hier meer
geld in is gestoken. De toegang tot
schulddienstverlening is eenvoudiger geworden, onder meer door een
inloopspreekuur, en er is meer personeel op ingezet. “Toch lijkt het erop
dat we onvoldoende aansluiting vinden bij onze inwoners met schulden”,
meldt het College van B&W dat zich
zorgen maakt over de kwaliteit van de
schulddienstverlening, ook vanwege
de lange wachttijd en de langzame
doorlooptijd. Budgetbeheer en coaching blijkt een duur instrument dat te

weinig resultaten oplevert.
Inwoners met een laag inkomen blijken wel toegang te vinden tot de
gemeentelijke minimaregelingen.
Een positief punt is ook dat er minder
doorverwijzingen zijn naar bewindvoering. De gemeente gaat samen
met welzijnsinstelling Synthese meer
inzetten op het project vroegsignalering door op huisbezoek te gaan.
Dat gebeurt na signalen van betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld Wonen
Limburg. De gemeente wil het project
uitbreiden door ook zorgverzekeraars
en energiebedrijven erbij te betrekken. Tijdig ingrijpen moet voorkomen

WANDTEGEL

dat de schulden snel oplopen.
De dienstverlening moet vanaf 2020
anders worden aangepakt om doelgroepen te bereiken zoals jongeren
met een licht verstandelijke beperking, zelfstandigen zonder personeel
of ouderen die moeite hebben met
lezen. Belangrijk is ook om mensen met schulden te ontstressen.
De dienstverlening mag juist niet leiden tot nog meer stress bij mensen
met geldzorgen. De nieuwe aanpak
van armoede en schulden wordt op
28 november besproken in de commissie Leven.
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voor glasvezel in Venray
GlaswebVenray gaat voorlopig geen glasvezel aanleggen in
Venray. De belangstelling in Noordwest-Venray blijkt te gering.
Voor het project Wijkcentrale Beekweg bleef het aantal aanmeldingen steken op 20 procent, terwijl 30 procent was vereist.
De aanleg van glasvezel in de dertien kerkdorpen is zo goed als afgerond. GlaswebVenray wilde daarna
het project voortzetten in Venray.
De deadline voor het gebied in
Noordwest-Venray (Wijkcentrale
Beekweg) verstreek op donderdag
31 oktober. “We hebben het helaas
niet gehaald. Dit is balen, een grote
tegenvaller”, zei projectleider Anita
Emonts van GlaswebVenray maan-

dag 4 november in het dorpsradenoverleg. Het bestuur van de
glasvezelcoöperatie beraadt zich
nog over het vervolg. De wijk
Brabander haalde met 34 procent
wel het vereiste aantal aanmeldingen. Vlakwater zat er met 26 procent dichtbij. “We gaan bekijken
of hier andere opties mogelijk zijn.
Maar daar kunnen we nu nog geen
uitspraken over doen.”

Presentatie van omgevingsvisie
naar omgevingswet
In 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in. Deze vervangt een boel
wetten en maatregelen door een veel kleiner aantal regels. Wat betekent de nieuwe situatie voor onze leefomgeving? Wat zijn de vooren nadelen voor de burgers? Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft
Frank van der Dungen van het Brabants Burgerplatform op woensdag 13 november uitgenodigd om hierover meer te vertellen.
Van der Dungen geeft onder de
titel knollen en citroenen een presentatie over de omgevingsvisie
(in 2020) en de omgevingswet
(in 2021). Deze presentatie vindt

plaats in de bibliotheek in Venray
er start om 19.00 uur. Deze presentatie is voor iedereen toegankelijk. Opgeven kan via
miaweghvanberlo@gmail.com
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Veel belangstelling voor kennis
makingsdagen op Raayland College

Bibliotheek: positieve
begroting voor 2020

Afgelopen week vonden 718 leerlingen uit groep 7 en 8 de weg naar het Raayland College voor de kennismakingsdagen. Leerlingen van de basisscholen uit Venray en omgeving waren uitgenodigd om kennis te maken. Er werd
gesport, ontdekkingen gedaan, muziek gemaakt en natuurlijk konden de scholieren al hun vragen stellen.

De bibliotheek van Venray lijkt komend jaar uit de rode cijfers te
blijven. De begroting van 2020 sluit met een overschot van 89.200
euro. De totale begroting van BiblioNU laat een tekort zien van
59.500 euro. Dit komt doordat de bibliotheek van Horst aan de
Maas kampt met een exploitatietekort van 148.700 euro.

Elk jaar organiseert het Raayland
College kennismakingsdagen voor
scholieren uit groep 7/8. Cisca Zweers,
directeur, geeft aan: “We vinden het
belangrijk dat leerlingen echt kennis
kunnen maken met onze docenten,
het gebouw en natuurlijk de vakken. De ene leerling is de ander niet,
daarom bieden we verschillende pakketten aan bij de kennismakingsdag.
Scholieren konden zelf kiezen welke
vakken ze wilden volgen. De ene leerling heeft muziek gemaakt, terwijl
een ander natuurkundeles gevolgd
heeft. Maar het meest populair waren

de pakketten met sport erin. Zo maken
we een kennismaking ook persoonlijk.
Deze week zijn de voorlichtingsavonden voor ouders”, vervolgt Zweers.
“Op dit moment zijn er al meer dan
250 aanmeldingen. We zijn blij met de
grote belangstelling onder scholieren
en ouders voor onze school.”

Uitbreiding wifi-netwerk
Leerlingen en docenten van het
Raayland College kunnen tegenwoordig gebruikmaken van het uitgebreide
wifi-netwerk, waarbij de digitale brug
is gelegd naar sportpark De Wieën.

Met de uitbreiding van het netwerk
kan er nu optimaal gebruik gemaakt
worden van ICT tijdens de sportlessen. Zo kunnen leerlingen zelf gedeeltelijk hun lesrooster samenstellen en
sporten uitkiezen die het beste bij hen
passen. Via aanvullend digitaal lesmateriaal en analyse-apparatuur kunnen
docenten en leerlingen het bewegingsonderwijs op een nog betere
manier toepassen. Daarnaast kunnen
docenten direct gebruik maken van
Somtoday om sportresultaten en aanwezigheid te registeren.

Het dorpsradenoverleg had eerder betrokken willen zijn bij het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor
Opwekking Duurzame Energie) dat op dinsdag 29 oktober door de gemeenteraad is vastgesteld. In het dorpsradenoverleg van maandag 4 november kwamen wethouder Martijn van der Putten en duurzaamheidcoördinator Geert Claessens naar gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide om de dorpsraden bij te praten.
rig voor grootschalige zonneparken.
Na de twee initiatieven in Smakt, van
19 en 25 hectare, presenteerde
Solarcentury vorige week het plan
voor een zonnepark van 26 hectare in
Laagriebroek in Leunen. “Dit gaat niet
over groene energie maar om zo veel
mogelijk subsidie binnen te halen”,
zei Henny Jenner van kerngroep
Blitterswijck. Dorpsraadvoorzitter Ruud
Wilms van Veulen wees op de grote
impact van windmolens en zonneparken. “De woonomgeving is voor
iedereen heel belangrijk. Als die wordt
verstoord door invloed van buiten, dan
kunnen mensen zich niet meer prettig
voelen op hun eigen woonplek.”
De gemeente kreeg ook het verwijt
zich te veel te richten op grootschalige energieopwekking. “Bij zonnepanelen op daken valt veel meer winst
te halen. Daar is de gemeente veel
te mat in”, vond dorpsraadvoorzitter
Theo Kooter van Vredepeel. Martijn
van der Putten gaf toe dat er ook meer
aandacht moet komen voor energiebesparing. “Het is nog te onbekend,
zoals informatie over isolatie of dat
mensen een duurzaamheidadvies kunnen krijgen.”
Nu beleidskader KODE is vastgesteld,
is het duidelijk dat in de komend twee

jaar ruimte is voor één grootschalig
zonnepark in Venray. Begin volgend
jaar schrijft de gemeente de tender
uit. “Dan houden we grip en kunnen we het beste initiatief uitkiezen”,
zei Van der Putten die aanhaalde dat
het beoogde zonnepark in Leunen kan
meedoen in de tender. Dat geldt ook
voor de zonneweide van Tomorrow
Energy in Smakt. Het zonnepark van
Kronos Solar in Smakt, het allereerste plan, valt buiten de tender en
wordt waarschijnlijk in december
beoordeeld door de gemeenteraad. Door de juridische strijd met de
gemeente en de slechte communicatie met Smakt, lijken de politieke
kansen voor Kronos Solar afgenomen.
Bovendien kan het zonnepark, tussen
A73 en spoorlijn, niet meer in volle
omvang worden gerealiseerd omdat
het noordelijke deel te dicht bij de
dorpskern van Smakt ligt. De gemeenteraad besloot vorige week de afstand
tot de bebouwde kom op te rekken
van 150 naar 500 meter. Hiervan
kan worden afgeweken als het dorp
instemt met een kortere afstand dan
500 meter.

de Venrayse bibliotheek een verlies
van 95.500 euro. Dat kwam onder
meer door extra uitgaven voor
advieskosten. Ondanks de positieve
begroting van 2020 ziet het college
toch enkele risico’s. Zo heeft de
bibliotheek nog geen personeelsplan opgesteld. “Op dit moment is
onvoldoende duidelijk of het personeel voldoende ontwikkelbaar
is”, meldt het college dat ook wijst
op de zwakke financiële positie
door de verliezen in de afgelopen
jaren. “Het eigen vermogen is dermate laag dat grote tegenvallers
niet kunnen worden opgevangen.”
Ieder kwartaal is daarom overleg
met BiblioNu over de financiële
voortgang en de organisatieontwikkeling.

Tekst: Henk Willemssen
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Vergunning Aldi Den Herk
verlengd
De Brier

Dorpsraden te laat betrokken
bij energieopwekking

“Dit had veel eerder gemoeten.
Alles is nu toch al beslist”, zei dorpsraadlid Reinhold Oehmen van SmaktHolthees. Doordat de bijeenkomst voor
dorps- en wijkraden over energieopwekking op 12 juni in het gemeentehuis niet naar wens verliep, besloot
de gemeente alle dorpen afzonderlijk
te bezoeken. Dat is inmiddels bijna
gebeurd, alleen Wanssum door een
misverstand nog niet. De opgehaalde
informatie zou worden verwerkt in
beleidskader KODE.
De dorpsraden hadden eerder een
terugkoppeling van de gemeente verwacht. Het leidde in het vorige dorpsradenoverleg van maandag 7 oktober
tot veel ongenoegen. De vrees was
dat het beleid door de gemeenteraad
al is vastgesteld, zonder een goede
afstemming met de dorpsraden en
bewoners. “De gemeente heeft het
over participatie. Dit betekent informatie ophalen en er ook iets mee doen”,
zei Reinhold Oehmen. De dorpsraden
hebben het idee dat er te weinig met
hun inbreng is gedaan. “We hebben
wel rekening gehouden met jullie
input. Zo goed en zo kwaad als het
kon”, reageerde wethouder Martijn
van der Putten.
De dorpsraden tonen zich huive-

De verschillen tussen Venray en
Horst worden vooral veroorzaakt
door het verschil in subsidies,
gemeente Venray geeft een ton
meer. De vestiging in Horst kent
ook hogere personeelskosten.
Het College van B&W van Venray
heeft de bibliotheek voor 2020 een
subsidie toegekend van 631.414
euro. Er is nog definitief besluit
genomen over de eenmalige bijdrage van 132.500 euro.
Dit extra bedrag is bedoeld om de
bibliotheek toekomstbestendig te
maken. Gemeente Venray wacht
nog steeds op een beslissing van
het college van Horst aan de Maas
om ook 132.500 euro bij te dragen
aan de transitiekosten. De bibliotheek kan dit bedrag zelf niet
opbrengen.
De financiële resultaten van dit jaar
zijn nog niet bekend. In 2018 leed

CDA is van mening dat je de mensen een worst voorhoud als je de
Toverbal als supermarktlocatie
invult. “Binnen twintig jaar vind je
daar wel een plek. Een nu genomen beslissing is kort door de
bocht, je moet er goed over nadenken”, aldus Guus Reintjes. CDA riep
middels een motie op de locatie de
Brier te onderzoeken voor mogelijke vestiging van een
supermarkt. De partij wil dat er
vóór de voorjaarsnota 2021 een
voorstel aan de raad ligt, waarbij de raad een definitief besluit
kan menen voor de vestiging van
een supermarkt/discounter op de
locatie De Brier of de locatie de
Toverbal. Uiteindelijk werd deze
motie ingetrokken, omdat de partij geen meerderheid van de raad
kreeg.

Upgrade
Tino Zandbergen (Venray Lokaal)
denkt dat het college de weg
is kwijt geraakt op De Brier.
“Waarom ging het college, toen we

de discussie voerde over de Aldi op
de Dr. Poelschool, achterover leunen en keek het college niet naar
de Brier. Ik ben blij dat het college
is wakker geschud. Maar de vraag
blijft: hoe wakker zijn ze en wat
willen ze ermee? Wij pleiten voor
een upgrade van de Brier. Als uit
onderzoek blijkt dat er plek is voor
een supermarkt, dan maken we die
afweging.”
Volgens wethouder Jan Loonen
geeft het huidige beleid op
De Brier aan dat daar geen supermarkt is toegestaan. “Daar voeren
we nu rechtszaken over. Mocht de
raad besluiten het bestemmingsplan te wijzigingen. We willen in
beeld brengen of het verstandig is.
Misschien moeten we een hoorzitting houden met alle supermarkten, zodat we elkaar goed
informeren. Zodat we een keuze
kunnen maken of er in Venray wel
of geen supermarkt nodig is en
waar?”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Belangenvereniging Roekenbosch tekent bezwaar
aan tegen gemeente Venray
De gemeenteraad van Venray stemde op dinsdag 12 februari in met de
afbouw van recreatiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck dat in 2029
wordt gesloten. Ondanks dat gemeente Venray onlangs meldingen
ontving over illegaal gebruik van een deel van de huisjes, stelt de
gemeente dat er geen sprake is van overlast op het park. Volgens Huub
Schols, die spreekt namens de Belangenvereniging Het Roekenbosch,
lijkt het rustig op het vakantiepark, maar achter de schermen lopen er
verschillende procedures tegen gemeente Venray.
Een woordvoerder van gemeente
Venray laat weten dat het doel van de
huidige opzet van het Roekenbosch is
geslaagd. “In de vergadering van de
klankbordgroep Roekenbosch waar
eigenaren, gebruikers, beheerders,
politie, brandweer en omwonenden
zitting hebben, is door alle vertegenwoordigingen uitgesproken dat
sinds het in werking treden van het
afbouwscenario van overlastgevende
situaties geen sprake is.”

Bezwaren tegen omgevingsvergunning
Om de ontmanteling van het park te
kunnen betalen, mogen maximaal
104 huisjes worden verhuurd voor
tien jaar. Zestig huisjes zijn bestemd
voor 250 arbeidsmigranten en voor
woonurgenten zijn 44 woningen
gereserveerd. De andere 120 huisjes
worden gesloopt. Toch zijn er ongeveer 25 huisjes op Het Roekenbosch
niet verkocht aan Roekenbosch
Ontwikkeling BV. Vijftien eigenaren, die samen twintig huisjes bezitten, richtten Belangenvereniging Het
Roekenbosch op en worden ondersteund door een advocaat. Inmiddels
hebben vijftien leden bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning van 2 september.
Binnenkort worden deze bezwaren in de bezwarencommissie van
gemeente Venray besproken.

Handhavingsbesluit
Naast de vijftien bezwaren tegen de
omgevingsvergunning, ligt er nog
een bezwarenprocedure die gaat
over het intrekken van het handhavingsbesluit, destijds genomen
tegen onder meer het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. De
gemeente heeft dit besluit volgens
de Belangenvereniging ingetrokken
en ze meteen weer laten terugkomen
via een andere route. Huub Schols,
voorzitter van Belangenvereniging
Het Roekenbosch, stelt dat de juridische procedures van de gemeente
niet kloppen. Volgens Schols is het
niet eerlijk en niet terecht dat de
huisjeseigenaren de huizen niet
mogen verhuren volgens het verdienmodel aan arbeidsmigranten en
anderen, terwijl gemeente Venray
dit wel toestaat onder Kafra Housing
en Wonen Limburg. “De huiseigenaren worden nu gedwongen hun huis
alleen recreatief te gebruiken. Terwijl
dit niet samengaat met gebruik door
onder anderen arbeidsmigranten. Dit
voorrecht is alleen voorbehouden aan
Roekenbosch Ontwikkeling BV die
weliswaar eigenaar van vele opgekochte huizen is. Maar dat is juridisch
aanvechtbaar.”

Geen vertrouwen
In september liet het college weten
dat gemeente Venray weer gaat

handhaven omdat er in enkele huisjes, die particulier eigendom zijn
gebleven, tegen de afspraken in toch
arbeidsmigranten zijn gehuisvest of
sprake is van permanente bewoning.
Volgens Schols is dit overdreven.
“Zeker indien je beseft dat het eerdere handhavingsbesluit nog maar
net is ingetrokken door de gemeente.
Het college wil de huisjeseigenaren
constant dreigen, omdat wij onze huizen niet tegen een bodemprijs wilden
verkopen. Het handhaven slaat nergens op, ze treiteren de eigenaren.
Ik heb er geen vertrouwen in dat de
bezwarencommissie ons gelijk geeft,
zij draaide haar hoofd vaak naar de
gemeente. Bovendien is het slechts

Venrayse film valt onverwacht in de prijzen
De Venrayse film ‘Gek eigenlijk’ heeft op vrijdag 1 november
in de categorie Effectiviteit een Gouden
Uw specialist voor
reparatiesin
en Amsterdam.
restauraties
Reiger gewonnen tijdens de ‘Avond van de opdrachtfilm’
De film van drieënhalve minuut
van tapijten op traditionale
wijze
en vakmanschap.
werd aan het begin van dit jaar vertoond als opening
van
de Venrayse Ondernemers Prijzen.
De boodschap van de film is dat
Venrayse ondernemers eigenlijk
veel te bescheiden zijn over wat
ze allemaal doen en kunnen. “Gek
eigenlijk, want er is heel veel om
heel trots op te zijn”, vertelt Stan
Verhaag die de tekst in de video

inspreekt. “Hopelijk trekken Venray
en de dorpen zich die boodschap
extra aan door deze prijs.”
In totaal waren 66 films ingezonden voor drie categorieën. Na de
eerste selectie bleven per categorie zeven films over, die werden

vertoond in Pakhuis De Zwijger in
Amsterdam. De film ‘Gek eigenlijk’
werd gemaakt door Niels Rameckers
(Elf Graden). De tekst is geschreven
en ingesproken door Stan Verhaag
en Willy Voesten (Studio Spinazie)
tekende voor het concept.

een adviescommissie naar het college
toe. Maar wij gaan door. De komende
tien jaar zal het helaas wel een strijd
blijven.”

Volgens de jurist
rammelen de zaken
behoorlijk

Tureluurs
Roger Verberkt, die al sinds 1996 een
huisje heeft op Roekenbosch en daar
nu nog woont via een vergunning, is
lid van de belangenvereniging, maar
houdt zich tegenwoordig minder bezig
met de procedures. “Ik heb in het verleden veel tijd en energie gestoken
in het probleem. Je wordt er tureluurs
van. Je bent als burger machteloos
tegenover gemeente Venray, je krijgt
nul komma nul terug van de ambtenaren. Van begin af aan hadden zij al
bepaald hoe het zou gaan lopen.” Ook
hij heeft een jurist naar de zaak laten
kijken. “Volgens de jurist rammelen
de zaken behoorlijk. Juridisch klopt
het niet. We gaan spijkers met koppen
slaan. De vijftien bezwaren vormen
pas het begin van een aantal rechtszaken”, zegt Verberkt.

Vergunning asielzoekerscentrum

TAPIJT REINIGEN EN REPAREREN

Ta p i j t k l i n i e k

Te g e l e n - L i m b u r g

MAAK NU EEN AFSPRAAK:
V.A.

€ 3,95 M²

077-374 6403
Slechts 5 dagen!
OPPERVLAKTE
REINIGING KELIM
EN VERWEVEN TAPIJT
Wij komen ook bij uw thuis
bel 06-57701751
Zorg dat uw tapijt straalt
in het najaar!

Kerkstraat 25 - Tegelen - 077-3746403 - www.tapijt-kliniek.nl

De omgevingsvergunning voor het
asielzoekerscentrum die op 15 maart
2016 is afgegeven, is volgens de
Belangenvereniging Roekenbosch
officieel nooit ingetrokken. Een vergunning kan volgens een woordvoerder van gemeente Venray alleen
worden ingetrokken als de partij
waaraan de vergunning is verleend,
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) in dit geval, daar om verzoekt.
Dit is niet gebeurd. Daarnaast kan
de gemeente eenzijdig de vergunning intrekken als deze gedurende
drie jaar niet is gebruikt. “Deze drie
jaar zijn op 1 november 2020 voorbij. De vergunning is door COA gedurende enige tijd gebruikt, daarna
heeft het COA laten weten geen

gebruik meer te willen maken van de
vergunning. Vervolgens hebben de
eigenaren met de gemeente afspraken gemaakt, zoals die er nu liggen.
Door deze nieuwe afspraken heeft die
vergunning zijn waarde verloren. Het
COA zou om de vergunning te kunnen gebruiken de medewerking van
Roekenbosch moeten hebben en dat
is onmogelijk op basis van de overeenkomst gesloten tussen gemeente
en Roekenbosch.”
Volgens gemeente Venray is de vergunning niet meer relevant, omdat
met het afbouwscenario en de daarvoor getekende overeenkomsten
met de erfpachthouder Roekenbosch
Ontwikkeling BV afspraken zijn
gemaakt over het gebruik van Het
Roekenbosch tot het einde van de
erfpacht op 31 december 2029.
Volgens Huub Schols stelt gemeente
Venray dat ze kan handelen zonder
rekening te houden met de wettelijke bepalingen in de WABO en de
provinciale Omgevingsverordening.
“Hier denken wij dus totaal anders
over. Met de planologische bestemming van Het Roekenbosch dient
rekening te worden gehouden met
de wettelijke en provinciale bepalingen. Was dit niet het geval dan is een
aanvraag voor Omgevingsvergunning
ook niet nodig. Overigens heeft de
gemeente al veel eerder, nog voordat er sprake was van afbouw van
het Roekenbosch, aangegeven
dat we net moesten doen alsof de
Omgevingsvergunning voor het asielzoekerscentrum niet meer bestond.
Wij hebben toen ook al onze wenkbrauwen gefronst”, stelt Schols.
Verberkt is ervan overtuigd dat het
nooit gaat gebeuren dat alle huizen
gesloopt worden. Er zijn namelijk een
aantal huizen op eigen grond, dus
geen erfpacht, die door gemeente
Venray onteigend moeten worden.
Schols stelt dat het nog geen gelopen
race is. “De juridische procedures, te
beginnen nu met de bezwarenprocedure bij de gemeente, zullen duidelijkheid brengen”, aldus Schols.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Anita Emonts Oirlo
Anita Emonts staat bekend als een bezige bij. Naast het runnen van een eigen bedrijf en het onderhouden
van haar gezin, staat ze ook klaar voor de Oirlose gemeenschap. Per 12 oktober is ze voorzitter van de
dorpsraad. Deze week wordt Anita Emonts (46) uit Oirlo geplukt.

tien jaar geleden mijn eigen bedrijf
aan huis op. Ik wilde me weer nuttig
voelen in de maatschappij.” Anita’s
gezin bestaat uit haar vriend Erik en
hun drie kinderen, dochter Lonne van
17, zoon Bart van 15 en zoon Daan van
13. Haar dochter helpt ook af en toe
mee in het bedrijf. “Zij kreeg creativiteit met de paplepel ingegoten, net
zoals mij. Creativiteit zit bij ons in de
familie. Mijn moeder was coupeuse
bij carnavalswinkel Thetru in Venray.
Ze maakt nu nog altijd kaarten en
houdt van brijen en haken.”

Ongeluk

In 2016 vonden de verkiezingen
plaats voor het aandragen van
dorpsraadleden in Oirlo. Anita kreeg
van de Oirlose gemeenschap een
hoop stemmen, net zoals Jan
Nelissen. “Het paste eigenlijk niet
op mijn bordje. Toch ben ik om de
tafel gegaan en uiteindelijk heb ik
samen met Jan besloten om het
voorzitterschap op ons te nemen.
We kenden elkaars werkwijze al en
het liep prima tussen ons.”
Een paar maanden geleden gaf Jan
aan te stoppen met de taken voor
de dorpsraad. Beetje bij beetje is
Anita zijn werkzaamheden over
gaan nemen. “Omdat ik een eigen
bedrijf heb, me inzet voor het
nieuwe MFC in Oirlo en erg druk

ben met andere vrijwilligersactiviteiten, raakte mijn bordje weer erg vol.
Ik begon de balans kwijt te raken tussen vrijwilligerswerk en betaald werk.
In de zomervakantie ben ik tot rust
gekomen en heb ik aan mezelf de
vraag gesteld wat ik belangrijk vind.
Ik kwam tot de conclusie dat ik niet
alles kan blijven doen, want dat zou ten
kosten gaan van mijn gezin en dat mag
nooit. Want mijn gezin is en blijft nummer één.”
Anita koos ervoor om de taken voor
het MFC over te dragen. Toch zegt ze
wel betrokken te blijven bij het proces.
“Ik heb vanaf het begin de kar getrokken en wil het pas echt loslaten als het
College van B&W heeft besloten. Ik zal
nooit een mes in een varken steken.”

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Of Anita het besluit over het MFC spannend vindt? Daar is ze heel nuchter in.
“Dat vind ik niet zo spannend. Voor elk
goed plan is geld. Je moet het lef houden om de kar te blijven trekken en
niet iedereen durft dat. Maar uiteindelijk kom je er toch. Daar is Glasweb een
goed voorbeeld van. Als het niet rechtdoor kan, dan maar links of rechtsom.”

Toch kwam het geluk Anita niet altijd
aanwaaien. Ongeveer dertien jaar
geleden sprong een op hol geslagen
paard in de ruit van de auto die Anita
bestuurde. Ook haar 18 maanden oude
zoontje was daarbij aanwezig. “Ik ben
drie dagen in shock geweest en heb
niet kunnen praten. Ik ben altijd bang
geweest dat mijn zoon een trauma
aan het ongeluk zou blijven houden,
maar dat is gelukkig niet gebeurd.
Zelf heb ik er een conversiestoornis aan overgehouden, maar ik heb
geleerd om met deze beperking om
te gaan. Je kunt je rugzak op je schouders laten hangen of je schouders
eronder zetten.”
Haar vriend Erik hielp de rugzak te
dragen. Anita zegt wel lichamelijke
klachten te ervaren. “Ik weet goed
wat ik kan doen en wat ik moet laten.
Onder andere deze ervaring heeft me
gevormd naar wie ik nu ben. Ik denk
dat het ongeluk een soort van positieve ontwikkeling op de kinderen
heeft gehad. Ze zijn erg behulpzaam
en sociaal. De relatie met mijn vriend
Erik is altijd sterk geweest en is door

het ongeluk en andere gebeurtenissen alleen maar sterker geworden.
Liefde overwint alles.”

Trouwen
Om die liefde te bestempelen, gaan
Anita en Erik op 1 februari trouwen.
Op die datum woont het stel 25 jaar
samen en viert Anita ook het 10-jarig
jubileum van haar bedrijf. “Het is er
nooit van gekomen om te trouwen.
We gingen eerst samenwonen en
daarna was onze grootste wens om
kinderen te krijgen, omdat ik de ziekte
van Crohn heb en daarom kinderen
krijgen moeilijker werd. Nu de kinderen groter zijn, kunnen ze de bruiloft
bewust meemaken en mee organiseren. We hebben een geweldige vakantie gehad in de zomer en toen vroeg
Erik mij ten huwelijk”, zegt Anita stralend. “Het is de kroon op onze relatie.”
Naast het vrijwilligerswerk, haar baan
en het gezin, zoekt Anita bewust
naar ontspanmomenten. “Ik lig
graag ontspannen met een kop thee
in bad. Vaak ontstaan zelfs daar de
beste ideeën. Ook genieten we graag
met ons gezin, familie en vrienden.
Dat kan lekker thuis, maar de laatste
jaren vinden wij het ook heerlijk om
even op vakantie te zijn. Dat terwijl
we vijf jaar geleden nooit gingen.
Ik zei altijd: ‘Ik heb thuis alles al, ik
hoef niet op vakantie’. Voor de rust en
bewustwording is drie weken vakantie
goed. Op vakantie wordt ook steevast
gezegd: “Het mooiste van de vakantie
is de reis naar huis, dat doet mij goed.
Het is een teken dat ons gezin thuis
gelukkig is”.

Glasweb
Glasweb, een burgerinitiatief met
als doel heel gemeente Venray te
voorzien van een glasvezelnetwerk,
kwam in november 2013 in contact
met Anita. Zij zochten een bekende
Venraynaar met de juiste skills. “Ik heb
toen tegen ze gezegd dat ze verder
moesten zoeken. Uiteindelijk ben ik
toch met ze komen praten en ben ik
vrijwilliger van de werkgroep geworden. Ik moest me wel goed inlezen,
ik had er helemaal geen verstand
van”, zegt Anita lachend. In 2014
kwam Anita met het idee om meer
vrijwilligers te zoeken om Glasweb
te promoten bij de samenleving.
Ze trainde de vrijwilligers om campagne te voeren. “Daar zat gigantisch
veel tijd in, maar het was wel ontzettend leuk.” Anita is uiteindelijk een
betaalde kracht geworden, doordat
het bedrijf alsmaar groeide. “Maar het
gaat niet alleen om geld. Ik verdien in
ervaring en in de toekomstmogelijkheden.”
Daarnaast runt Anita ook haar eigen
bedrijf waarbij ze klanten helpt met
communicatie, creatieve ontwerpen of
campagnes. Van oorsprong is ze bloemist, maar door een beperking aan
haar arm, kan ze het vak niet meer
uitoefenen. “Via een re-integratie proces leerde ik creatief met mijn computer om te gaan. En zo zette ik bijna

HAGENS
Verpakkingen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

Hagens Verpakkingen is een opzetstation voor golfkarton en massief
karton en we zijn gevestigd op het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een
jong bedrijf, maar hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meewerkend voorman

mbo werk- en denkniveau (logistiek);
ervaring op de heftruck, inclusief certificaat;
teamplayer met leidinggevende capaciteiten;
goede communicatievaardigheden;
ervaring in soortgelijke functie;
accuraat, betrouwbaar en logisch inzicht;
geen 9-5 mentaliteit;
Nederlands en Engels sprekend, Pools is een pre.

Heftruckchauffeur

• ervaring op de heftruck, inclusief certificaat;
• houdt van aanpakken.

Wij bieden een marktconform salaris met een mogelijkheid tot
een vaste fulltime baan. We werken van maandag t/m vrijdag
van 07:00 - 16:00 uur, incidenteel een zaterdagochtend.
Wil jij graag werken bij een hard groeiend bedrijf met een
Hollandse ondernemersmentaliteit? Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan voor meer informatie naar onze website of stuur je
motivatie en cv naar mhagens@hagensverpakkingen.nl

www.hagensverpakkingen.nl
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15-vragen aan

Lyon Hendriks Venray
Hoi

Column

Een week uit
het leven van
een tiener
Veel mensen weten niet wat er
omgaat in het hoofd van een
tiener, dus bij deze. Wat maakt
een tiener mee, wat doe je en
hoe hou je nog vrije tijd over
met alles wat van je verwacht
wordt? Ik vertel u wat ik doe in
een dagelijkse schoolweek als
examenkandidaat.

Naam:
Leeftijd:
School:

Lyon Hendriks
13 jaar
Citaverde
College Horst
Woonplaats: Venray

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Genezing, want dan kan je mensen genezen van hun lichamelijke
pijn. Ook wil ik met mijn superkracht iedere persoon gelukkig
maken, omdat je er zo veel levens
mee kunt redden. Ik zou de superkracht alleen voor anderen gebruiken, ik wil namelijk dat anderen
eerder gelukkig en gezond zijn dan
mezelf.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie was
dat advies?
Het beste advies heb ik van mijn
opa gekregen van mijn vaders
kant. Hij zei dat als je iets niet wil,
dat je je dan niet moet laten leiden
door anderen.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn,
wie zou je dan kiezen?
Ik kies dan voor de cartoonfiguur
Donald Duck, omdat hij grappig
en ook onhandig is. Deze cartoon
past bij mij, omdat ik me zelf vaak
grappig en onhandig vind, al zeg
ik het zelf. Als ik Donald Duck was,
leerde ik eerst normaal doen zodat
ik minder onhandig word. Ik zou
de bekende Trump niet willen zijn,
omdat hij mensen in bepaalde
groepen indeelt en zo ben ik niet.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Bij mijn familie sta ik bekend
als een van de sportievelingen.
Ook vertellen ze vaak over de blunder in een vakantiehuisje. Dat was
heel grappig. Ik was een jaar of 10
en ik had een knuffel op de lamp

van mijn nachtkastje gelegd, niet
wetende dat die knuffel aan het
schroeien was. Even later roken
we vuur. Dat kwam uit mijn kamer
waar mijn knuffel lag, dus we haalden hem van de lamp af. Toen gingen we naar de Albert Heijn toe om
wat draad te halen, zodat we hem
weer konden maken.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik kan niet zonder mijn telefoon,
mijn sport en donuts. Ik ben echt
een donutlover. Ook kijk ik vaak
Netflix. Ik ben nu de tv-serie West
Coast Customs aan het volgen op
Netflix. Dat is een autoserie.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
De groep 8 musical, het is toch een
goed stukje geschiedenis. Het was
een leuke ervaring. Hij heette ‘de
tent op z’n kop’ en daar leek het
ook wel op. De eigenaren van een
camping en een resort gingen ruzie
maken om klanten. Hilarisch. Ik had
een van de hoofdrollen.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Nee, niet echt. Ik hou wel van
muziek, maar dat heeft volgens mij
iedereen van mijn leeftijd. Ik ben
iemand die veel naar rap luistert
zoals Eminem of Lil Kleine. Mama
zegt dat ze er niet zo van houdt,
papa die vindt Eminem zelf ook leuk.
Lil Kleine niet, maar dat begrijp ik
ook wel.

Wat is je droombaan?
Topsporter in het wedstrijdzwemmen
en anders dierenverzorger. Het zijn
toch dingen die iets goed met je
doen. Ik durf niet te zeggen sinds
wanneer ik dit wil, maar ik denk al
wel een tijdje. Ik ben begonnen met
wedstrijdzwemmen nadat ik mijn
C-zwemdiploma heb behaald. Ik heb
toen een half jaartje niks gedaan en
ben daarna begonnen bij HZPC in

Horst. Nu zwem ik bij Mosa Regio in
Blerick. Ik ben met wedstrijdzwemmen begonnen omdat ik zwemmen
superleuk vind. Toen ik jonger was
vond ik de zwemlessen eng. Nu, een
aantal jaren later, zwem ik al zeven
jaar op een hoger niveau. Het is erg
moeilijk om topsporter te worden.
Je moet elke dag trainen: fitnessen,
krachttraining en conditietrainingen.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is zorgzaamheid. Ik ben er trots op dat ik
het beste wil voor iedereen. Mijn
slechte eigenschap is dat ik slordig kan zijn en overal sporen kan
achterlaten waar ik ben geweest.
Ik ben niet iemand die van opruimen houdt.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lachende emoticon, omdat ik
vaak vrolijk reageer op dingen of
heel enthousiast ben. Ik gebruik deze
emoticon in hele gênante en grappige situaties. Het gebroken hartje
gebruik ik nooit, omdat ik vaak positief in het leven sta.

Ik wil graag ooit gaan
survivallen in Canada

Introvert of extravert?
Ik ben vaak alleen, want ik ben niet
iemand die van drukte houdt. Ik vind
alles goed zolang je maar de kans
hebt om jezelf te zijn.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil graag ooit met papa gaan
survivallen in Canada, omdat we
twee natuurfans zijn. We hebben
de natuur gewoon erg lief en dat is
prachtig hoor! Canada is van zichzelf

al prachtig om te beleven, maar van
het dierenrijk daar sta je echt versteld. En om tijdens een survivaltocht
mee te maken hoe de dieren zich
voortplanten en leven, is echt bijzonder om te zien. Ik ben op het idee
gekomen, maar weet nog steeds niet
zo goed hoe papa erover denkt.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn geboorteknuffel zou ik nooit
willen weggooien. Het heeft een
speciaal plekje bij mij. Wanneer ik
enge nachtmerries had en dan wakker werd, pakte ik mijn knuffel en
ging ik iedereen wakker schreeuwen.
Mijn ouders hebben deze knuffel
gekocht van een natuurwandelgroep.

Mijn maandag is de langste dag
van de week. Ik sta om zeven uur
op, vertrek om tien voor acht zodat
ik om half negen op school ben.
Om vier uur ben ik dan weer klaar
met school. In de avond heb ik
rijles. Daarna is mijn dag alweer
afgelopen en maak ik eventueel
nog wat huiswerk en geniet van
de avond. De dinsdag is iets korter,
dan zit ik tot twintig over drie op
school en werk ik van vijf tot acht.
Na het werken ben ik moe dus doe
ik niks meer aan school, wat niet
altijd even positief is. Op woensdag zit ik lekker kort tot twintig
over een op school en heb ik in de
avond weer rijles. De middag doe
ik dan lekker niks en geniet ik van
de rust.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
Dat is een foto in de achtbaan.
Deze foto is gemaakt, omdat we er
lekker gek op stonden.

Op zondag doe ik
lekker niks

Wat is je favoriete hobby?
In mijn vrije tijd doe ik het liefste
fotograferen en zwemmen. Het is
gewoon heerlijk en je kunt ze makkelijk samenvoegen. Per week
besteed ik ongeveer zes uur aan
mijn hobby’s. Ik fotografeer dieren en landschappen en soms mijn
zus in actie, want die doet ook aan
wedstrijdzwemmen in hetzelfde
team. Ik fotografeer sinds dat ik een
smartphone met een goede camera
kreeg. Ik vind fotograferen leuk
omdat je de wereld ziet vanuit een
lens. En omdat je normaal niet op
sommige dingen let. Bijvoorbeeld
paddenstoelen die er prachtig bij
staan. De meeste mensen lopen er
gewoon voorbij, maar ik maak daar
dan foto’s van. Dus eigenlijk is het
niet saai. Ik zou tegen de jongeren
willen zeggen: trek er meer op uit
met je camera en ga willekeurig
dingen fotograferen en je ziet het,
het is echt leuk om te doen!

Donderdag kan ik wat langer in
mijn bed blijven liggen, want
dan hoef ik pas om tien voor tien
op school te zijn tot twintig over
drie. Daarna moet ik weer werken van vijf tot acht. Vrijdag is
weer gewoon les van half negen
tot gelukkig tien over twaalf en in
de avond weer werken van vijf tot
acht. Op zaterdag werk ik ook de
hele dag bij de supermarkt.
Wat ik wel fijn vind, lekker geld
verdienen. Op zondag doe ik lekker
niks en besteed ik de middag en
avond aan school en soms knutselen of series kijken. De ochtend
lig ik in mijn bed. Afgelopen week
was de toetsweek dus heb ik het
rustig tot de volgende toetsweek.
Dat vind ik wel fijn, ik heb geen
stress buiten de toetsweken om.

Jacky
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Bij Gilde Opleidingen geloven we in het échte werk!
Het vakmanschap dat elke dag het verschil maakt.

OPEN DAG
GILDE OPLEIDINGEN
VENRAY
24 november 2019 | 10.00 – 15.00 uur
venraybloeit.nl/opendag
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VVD Venray

Aan het werk
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt voor
contact met andere mensen, het leidt tot meer zelfstandigheid en
draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. Door zinvol bezig te zijn
wordt gezondheid positief beïnvloed en dat kan bijdragen aan een
fijner leven.
In mijn werk in de geestelijke
gezondheidszorg zie ik dagelijks
mensen die meer kwaliteit van
leven ervaren door bezig te zijn met
werk of met arbeidsmatige dagbesteding. Juist daarom mogen we blij
zijn dat we in Venray de NLW heb-

CDA Venray

ben, een prachtig bedrijf waar circa
1100 medewerkers aan de slag zijn
met uiteenlopende werkzaamheden, zorgvuldig aangepast op de
mogelijkheden die ze hebben.
Door de heisa in de media zou je
bijna vergeten waar het eigenlijk om

gaat: om de mensen die daar werken en de persoonlijke aandacht die
ze verdienen. Zij zitten niet te wachten op bestuurlijk gesteggel.
Medewerkers vertellen me erover:
“Ik ga elke dag met plezier naar het
werk, de sfeer is goed” en “hopelijk
kunnen we met de nieuwe directeur
een nieuwe stap maken en zorgen
dat er rust komt. De medewerkers
verdienen een rustige en veilige
werkomgeving.” Met een nieuwe
directeur die het vertrouwen kreeg

van de OR en samen wil bouwen en
een bestuursvoorzitter die aangeeft
klaar te staan om het goede te willen doen voor het bedrijf moet dat
toch lukken zeker? De NLW richt zich
op mogelijkheden en niet op beperkingen, laten we dat allemaal doen
en aan het werk gaan.

omgevingsdialoog meer dan een
communicatieplan waarin vastgelegd is hoe met belanghebbenden
gecommuniceerd is. Wij vinden dat
duidelijk omschreven moet worden welke inspanningsverplichting
er gedaan is om tot consensus te
komen. Daar waar mogelijkheden
liggen tot burgerparticipatie zul je
ook de route aan moeten geven die
belopen is om dit te bereiken.
Als deze onderdelen goed in de
Leidraad omgevingsdialoog worden

vastgelegd, sta je als raadslid een
stuk sterker tegen initiatieven die
enkel door het NIMBY-effect (not in
my backyard) dreigen te stranden.
Dat betekent wel dat de initiatiefnemer ook op tijd moet beginnen met
het voeren van de dialoog om deze
op alle onderdelen goed te kunnen
voeren.

Dorris van Dijck

Leidraad omgevingsdialoog
Afgelopen week was wereldwijd weer de week van de dialoog. Ook in
Venray werd wederom de dialoog gevoerd met als thema tradities.
Omdat ik in het verleden diverse keren aan dergelijke sessies heb
deelgenomen ontdek je dat de manier waarop je de dialoog voert erg
afhangt van het doel wat je met de dialoog beoogt.
Daar waar de week van de dialoog
vooral gestoeld is op het in gesprek
gaan met elkaar met respect voor
ieders mening, is dat anders bij
de omgevingsdialoog. Momenteel
werkt de gemeente de Leidraad
omgevingsdialoog uit. Deze is

Venray Lokaal

noodzakelijk om te kunnen toetsen of belanghebbenden voldoende
zijn betrokken bij maatschappelijk
gevoelige projecten, denk hierbij aan windmolens, huisvesting
arbeidsmigranten of grote zonneparken. Voor het CDA is een goede

Leo Philipsen, raadslid

Mestverwerking: een industriële activiteit?
Bij de verstrekking van de omgevingsvergunning voor een mestfabriek aan de Metaalweg is onvoldoende nagedacht over de gevolgen.
Bezwaren werden terzijde geschoven en nu ligt er al geruime tijd een
vergunning voor het starten van deze bouw in de achtertuin van
bewoners en bedrijven. Dit terwijl men kan weten dat de te verwerken
mest voor een deel uit Venray en omgeving komt.
Medio 2017 werd de bouw van deze
mestfabriek in dit industriegebied
toegestaan. Comiva en Agro America
waren blij met deze vergunning en
zouden snel starten. De behoefte
aan mestverwerking was groot, en

het niet kwijt kunnen raken van de
mest zou aanleiding zijn het illegale
circuit in te duiken. Nu, tweeënhalf
jaar later, zijn de rechten verkocht,
varkensboeren zijn weggelopen, is
er géén start gemaakt met de bouw,

is er géén illegale mestverwerking
ontdekt en zijn er ook géén onoplosbare problemen met de verwerking van de Venrayse mesthoop.
Omwonenden, aangrenzende bedrijven als ook verbanden zoals Gezonde
Leefomgeving Venray vragen herhaald aandacht voor woon-, werken leefklimaat. Zeker nu naar buiten
is gekomen dat ook deze mestfabriek waarschijnlijk niet levensvatbaar is daarom reeds nú overwogen
wordt een verruimingsverzoek van

150.000 ton naar meer dan 200.000
ton te verwerken mest in te dienen.
Terecht staan bewoners, aanliggende bedrijven en de GLV weer op
de barricaden. Naar verluidt komt
een belangrijk deel van de aan te
voeren mest niet uit Venray, maar
waarschijnlijk uit Brabant. Wie roept
dat mestverwerking thuishoort op dit
industrieterrein heeft onvoldoende
nagedacht over de gevolgen.
Peter Custers, commissielid

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.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Ben jij de vutter die graag achter
het stuur zit? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures tel. 077 467 72 07.

Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2018, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Wij kopen al uw (gesmolten of
kapotte) goud, munten, horloges en
sieraden. Veilinghuis Baron Kerkstraat
25 Tegelen 077 374 64 03.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

0711 \ opinie
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Burgers van Venray uw mening telt

Energieneutrale gebouwen maken
zonneparken overbodig
De Stichting Burgers van Venray is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Venray nu het aanleggen van zonneparken in de gemeente
Venray ter discussie staat. Zonnepanelen op daken van woningen komen steeds vaker voor. Door het treffen van extra voorzieningen in de
woning of gebouwen kan ook energiebesparing worden bereikt. Stichting Burgers van Venray nodigt de bevolking van Venray dan ook uit om te
reageren op de stelling: Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig.
In de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober
nam de gemeenteraad het KODE aan. Dit is het
kader voor Opwekking van Duurzame Energie
in Venray. In het KODE wordt aandacht besteed
aan zowel zonne- als windenergie, om te voorzien in de toekomstige behoefte. Vanwege de
zogenoemde energietransitie heeft de overheid het verminderen van het energiegebruik tot
opdracht gegeven.
Kronos-Solar en Tomorrow Energy willen een

zonnepark aanleggen aan weerszijden van de A73,
terwijl Solarcentury uit Helmond plannen heeft om
in Leunen een zonnepark van maar liefst 25 hectare
te realiseren. Zonnepanelen om daken van woningen komen echter steeds meer voor. Ook op de
meest omvangrijke daken van bedrijfspanden kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Harry Maessen
neemt daarbij het voortouw en wil met de huurders
van zijn panden overleggen om op 150.000 vierkante meter bestaand dakvlak zonnepanelen aan

te brengen. De vraag is dan ook of de inwoners van
Venray er met deze maatregelen voor kunnen zorgen dat zonneparken overbodig worden.
Tot begin december kan men op de website
www.burgersvanvenray.nl aangeven het eens of
oneens te zijn met de stelling. Ook een reactie kan
op deze site worden gegeven.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray oktober

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend
te worden gevolgd
In de maand oktober stond op de website Burgers van Venray een stelling over het St. Annapark. De stelling luidde: De ontwikkeling van het
St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.
Meer dan 750 unieke personen bezochten in
oktober deze Venrayse website. Ze hebben de
aanleiding voor deze stelling en de bijbehorende
artikelen gelezen voordat ze gestemd hebben.
Die deelname geeft aan dat de ontwikkeling van
het St. Annapark toch de aandacht van de inwoners van Venray blijft trekken.
Van diegenen die ook hun mening op de site
hebben vermeld, is 86 procent het eens met de
stelling. Overigens beschrijven de 14 procent
‘oneens-stemmers’ in hun reacties dat ze eigenlijk ook dezelfde mening hebben. Vrijwel iedereen vindt het een goede zaak dat er eindelijk
een begin wordt gemaakt met de ontwikkeling van het St. Annapark en er een einde
komt aan de verpaupering van de monumentale gebouwen. Uit enkele van de reacties die
hierna worden vermeld, blijkt dat men vertrouwen heeft in de aanpak van de ontwikkelaar
Renschdael Groep. Een vinger aan de pols vanuit
de gemeente om de voortgang te toetsen aan de

gemaakte afspraken, vindt men vanzelfsprekend.
A. S. vindt dat de unieke uitstraling van St. Anna
met haar natuur en gebouwen deels bewaard moet
blijven en hier toezicht op houden zal geen overbodige luxe zijn. Tenslotte gaat het om cultuurgoed
voor de huidige en toekomstige Venraynaren en
andere bezoekers. Er zal steeds een keuze moeten
worden gemaakt omdat de kosten door verkoop en
bebouwing worden gerealiseerd.
Monique schrijft dat het zomaar kan gebeuren dat er
zoveel gaat veranderen en dat dit prachtige park zijn
allure kwijtraakt. “Zeker zo belangrijk: het moet een
park blijven voor ons allemaal. Het is in ieder geval
te hopen dat het nauwlettend in de gaten houden,
ook gebeurt. Zelfs met alle goede bedoelingen van
de nieuwe eigenaar, kan er nog veel misgaan.“
Truus gaat er vanuit dat dit bijzonder en groot project vanzelfsprekend nauwlettend gevolgd moet
worden. “Het wordt dan de mooiste plek van Venray
en omgeving. Behoedzaam omgaan met historie,
wat mogelijk is bewaren.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
Vele soorteienrs
najaarsbrolobeesteding
Bij iedere 10 eu
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. € 3,99
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*max 2 per betale

Groot assortim
tuinplanten eent
n
heesters
60% korting

2.000 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Het standpunt van Ineke Grootemaat wordt ook door
anderen gedeeld. “Het is een fantastisch park en dat
moet natuurlijk zo blijven. Er staan prachtige gebouwen, die weliswaar een renovatie nodig hebben,
maar hopelijk toch zoveel mogelijk blijven bestaan.
Wij wandelen er graag en vaak en dat zouden we
graag willen blijven doen. Een heel mooi natuurgebied dat wat mij betreft ook in stand moet blijven.”
Linders is van mening dat de gemeente de plicht
heeft dit zeer nauwlettend in de gaten te houden
zodat de gemaakte afspraken over het behouden
van het karakter van het hele terrein en het behoud
van de gebouwen nagekomen worden.
Deze reacties, maar ook die van eerdere stellingen,
zijn na te lezen op de website: www.burgersvanvenray.nl bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Valka

Column

Telefoonangst
Telefoonangst is een groot
woord, maar het is ontegenzeggelijk waar, dat ik een hobbel
moet nemen voor ik een telefoontje kan plegen. De hoogte
varieert nogal. Voor een belletje naar vrienden stap ik relatief gemakkelijk over de lage
drempel die er dan toch ook
nog wel ligt maar voor zakelijke telefoontjes is het soms
afzien. Bij voorkeur laat ik mijn
partner die klus klaren.
Helaas gaat dat niet altijd en ik
ben al groot dus, kom op, geen
flauwekul, pak op die telefoon.
Uitstelgedrag is me dan niet
vreemd. Oké, eerst nog even
een kopje koffie. Of nog even
dat andere klusje. Er valt mee te
leven, behandeling acht ik overbodig maar ik vraag me wel af
waar deze lichte fobie vandaan
komt. Uit mijn prille jeugd? Ik herinner me dat ik eens zoet met de
blokken zat te spelen in een stille
woonkamer. Het was in de vijftiger jaren. Ik was alleen, mijn moeder in de keuken. Opeen hoorde ik
een blikkerige stem uit het niets.
Ik verstijfde van schrik. “Wilt u de
telefoon onmiddellijk op de haak
leggen!” In paniek rende ik naar
mijn moeder, die ongetwijfeld de
telefoon weer op de haak legde.
Zou het door die ervaring komen
dat ik nog steeds niet van de telefoon houd? Of vind ik het gewoon
akelig om het gezicht van mijn
gesprekspartners niet te kunnen
lezen? Waarvoor ben ik eigenlijk
bang?
Wat kan me eigenlijk overkomen,
houd ik mezelf voor. In het ergste
geval scheldt iemand me verrot
en dat is nog nooit voorgekomen.
Laatst leek het er een klein beetje
op toen ik iemand belde die niet
wilde praten omdat de media toch
altijd alles verdraaide. Toen volgde
iets wat enigszins op een scheldkanonnade leek, maar de man in
kwestie voegde er, toch sympathiek, aan toe dat het niet persoonlijk bedoeld was. Nee, zei ik,
dat zou ook dom zijn, want u kent
mij helemaal niet. Eigenlijk wilde
ik zeggen: Dat zou nóg dommer
zijn, want u kent mij helemaal
niet, maar ach, we kunnen maar
beter een beetje aardig zijn voor
elkaar.

Valentine
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Venray ziet nagenoeg
zekere eerste zege stranden

Promovendus United heeft
periodetitel voor het grijpen
Promovendus SV United blijft het goed doen in de vierde klasse.
De fusieclub uit Meerlo en Wanssum leidt na een 2-1 overwinning
op zondag 3 november in en tegen Heijen zelfs de dans. Bij een
overwinning of gelijkspel tegen laagvlieger Meterik grijpt United
de eerste periode.
De ploeg van trainer Fenne Smits
stond al binnen tien minuten op
voorsprong. Bram Lookman en
Rik van de Pasch zorgden voor de
doelpunten. Na een klein half uur
spelen zorgde Tijn Wabeke middels
een vrije trap voor de aansluitingstreffer. Na de theepauze vergrootte
Heijen de druk op het doel van
United. Een inzet belandde tegen
de paal, een bal werd van de doellijn gehaald en United mocht doelman Bas Rademacher danken: de
bal ging er niet in. Ook tegen tien
man, United-speler Simon ter Braak
kreeg tweemaal geel, wist Heijen
niet te profiteren. Trainer Fenne
Smits blikt terug: “Binnen acht

Venray leidde thuis met 4-3 tegen Wilhelmina’08 uit Weert op zondag 3 november in de eerste klasse D,
toen arbiter René de Loos met nog twintig minuten op de klok het duel staakte.

minuten kwamen we met 2-0 voor.
We waren heer en meester. Na de
goal werd Heijen sterker. In de
tweede helft begonnen we goed,
maar het laatste half uur was het
tegenhouden en gokken op een
omschakelmoment.” Over de ambities van United: “We hadden nooit
gedacht dat we bovenaan zouden
staan. Ons doel is nu om een periode te halen. We gaan daarna met
het team kijken wat onze nieuwe
doelstelling wordt, want als je zo
start is het niet realistisch om te
zeggen dat je je alleen wilt handhaven.”
Tekst: Dennis Stiphout

ber
Koopzondag 10 novem
uur

Dolle dagen
3 halen 2 betalen *
Kortingen op schoenen
tot wel 50%

*tenzij anders aangegeven

.00
open van 13.00 tot 17

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

BEZORGERS
GEZOCHT!

Een week eerder op bezoek bij SSS’18
hadden de Venraynaren, na een belabberde competitiestart, hun allereerste
punt gepakt. Thuis tegen promovendus
Wilhelmina’08 moest de eerste winst
volgen. Daar zag het aanvankelijk helemaal niet naar uit. De bezoekers uit
Weert stonden na tien minuten al met
0-2 voor. De doelpunten vielen uit een
vrije trap en een uitgespeelde aanval,
waarbij de Venrayse defensie niet sterk
optrad.
Venray liet zich niet ontmoedigen door
die snelle tegenslagen en bleef de aanval zoeken. Uit een corner van Jeroen
Vullings kopte de mee opgekomen
Robert Willemse na een kwartier de
1-2 binnen. Even later werd de thuisploeg opnieuw verrast door een uitval

van Wilhelmina’08: 1-3. Nog binnen
het halfuur viel de aansluitingstreffer toen Niek Versteegen, op aangeven van Stan Kersten, raakschoot: 2-3.
Venray drukte door maar en doelman
Micky Beurskens maakte een schot in
de korte hoek van Niek Versteegen
onschadelijk. Vlak daarna brak Bram
Vievermans door over rechts. Vanaf
de achterlijn legde hij de bal panklaar
voor Versteegen die hoog over het doel
mikte.
Vlak na de pauze viel toch de gelijkmaker. Aanvoerder Stijn Brinkman stuurde
met een steekbal Niek Versteegen
alleen op het doel af: 3-3. De lichtmasten waren inmiddels ontstoken door
de regen en vroeg invallende schemering. Nadat Robert Willemse voor rust

al geel kreeg vanwege praten, ontving
ook Bram Vievermans na commentaar de gele prent. Aron Franssen zette
Venray bijna op voorsprong maar zijn
schot ketste af op de onderkant van
de lat. Wilhelmina’08 kon het ontketende Venray niet meer afstoppen.
Arbiter De Loos trok vlak na elkaar twee
keer geel na een overtreding van een
Weerter speler. Stijn Brinkman scoorde
uit een vrije trap nadat de bal even
van richting was veranderd door een
tegenstander: 4-3. Drie minuten later
werd het duel gestaakt. Vermoedelijk
zullen de laatste twintig minuten nog
worden uitgespeeld. Zie ook het artikel
op pagina 02.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Basketballers Jumpers onderuit
in Werkendam

Venray centrum € 10,00

De basketballers van Jumpers hebben op bezoek bij BC Virtus zaterdag 2 november een 75-66 nederlaag
geleden. Het duel werd feitelijk beslist in het derde kwart, waarin de thuisploeg uitliep.

Venray Veltum € 10,00

Beide teams begonnen scherp aan de
wedstrijd en hielden elkaar in evenwicht. Om de beurt pakten ze in dit
kwart de voorsprong en door het felle
spel van beide teams werd er voor
veel fouten gefloten in dit kwart. Iets
wat later in de wedstrijd nog van
invloed zou zijn. Aan de kant van
Jumpers speelde Dirk Laurense een
sterk eerste kwart met twaalf punten. De stand na het eerste kwart was
19-17.
Het tweede kwart begon de thuisploeg sterker en pakte een voorsprong
van acht punten. Vervolgens was
het Jumpers, mede door vijf punten van Jacub Juszizuk, dat de stand

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

weer gelijk trok. Maar door de vele
fouten die werden gefloten moesten
Kelvin Lammerts van Bueren en Jacub
Juszizuk noodgedwongen plaatsnemen
op de bank. Toch bleven beide teams
aan elkaar gewaagd maar was het ook
duidelijk dat bij Jumpers meer spelers
zich moesten gaan bemoeien met de
score. Virtus ging met een nipte voorsprong (36-35) de rust in.
Het derde kwart pakte Jumpers de
voorsprong met een driepunter van
Marcel Kuypers. Toch was het de
thuisploeg dat vervolgens het initiatief nam en een voorsprong pakte
van zeven punten. Met een sterk
spelende Wouter Oosterbeek, die in

dit kwart tien punten maakte, probeerde Jumpers terug te komen maar
BC Virtus behield de voorsprong van
zeven punten.
In het laatste kwart maakte Dirk
Laurense zijn vijfde fout en moest hij
plaatsnemen op de bank naast Jacub
Juszizuk die ook al op de bank zat met
vijf fouten. Jumpers probeerde nog
terug te komen maar de thuisploeg
bleef de voorsprong houden. De eindstand werd zodoende 75-66. Op zaterdag 9 november speelt Jumpers
om 14.10 uur thuis in sporthal De
Wetteling.
Tekst: Jumpers
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IVN Geijsteren-Venray

Lezing ervaringen met wolven
en hoefdieren
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 18 november een lezing over natuurbeheer en belevingen
en ervaringen met wolven en hoefdieren. De lezing start om 20.00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1
in Venray en wordt verzorgd door Hugh Jansman.
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Opening Carnavalsseizoen

Start jubileumjaar De Piëlhaan
De opening van het carnavalsseizoen op maandag 11 november
betekent ook de opening van het jubileumjaar van carnavalsvereniging De Piëlhaan. Zij bestaan dan elf jaar.
Die bijzondere mijlpaal wordt
gevierd in wijkgebouw ‘t Stekske.
Met de gedachte ‘de Piëlhaan kraait
jong en oud bijeen, wij vieren het
1x11 feest met iedereen’ is er een
programma in elkaar gezet voor dit
jubileumseizoen.
Op maandag 11 november wordt
dat seizoen om 19.00 uur afgetrapt. Hier zal onder andere worden
stilgestaan bij het jubileumjaar, is
er een dankwoord van de aftre-

dende raadsleden en worden de
nieuwe raadsleden welkom geheten. Op vrijdag 15 november vanaf
19.41 uur organiseert De Piëlhaan in
wijkgebouw ’t Stekske een avondvullend programma met onder
meer optredens van de Piëlkukes en
diverse artiesten uit de gemeente
Venray. Op 7 december, tot slot, is er
een jubileumfeest in Zaal
Zeven, met optredens van Sjanté en
Hoondervel.

Wagensveld Hoveniers
• Tuinaanleg/-onderhoud
• Tuinhuisjes
• Bestrating
• Beregeningsinstallaties
• Takken versnipperen
• Gladheidsbestrijding
• Voor bedrijven en particulieren
Hugh Jansman werkt sinds 1999 als
dierecoloog en zijn expertise is het
weer vitaal krijgen van bedreigde
dierpopulaties. Belangrijke projecten waarin hij heeft meegewerkt zijn
onder andere de herintroductie van de
otter, behoud van het korhoen, duurzaam beheer van hoefdieren en hoe
als maatschappij om te gaan met de
terugkeer van de wolf.

Rode lijn in de lezing is de veerkracht van de natuur en daarnaast het
spannende werkveld in onze steeds
drukker wordende wereld: hoe als
diersoort te overleven in een sterk
door mensen gedomineerde leefomgeving. Hugh Jansman vertelt
deze avond over ecologie, wolven en
edelherten. Het beheer van herten
en de dilemma’s die er maatschap-

pelijk bij de wolf en het hert spelen.
In het tweede deel van de lezing gaat
Jansman in op beleving van natuur.
Wat is natuur? Wat is dierenwelzijn?
Hoe vervreemd zijn we van natuur- en
natuurlijke processen? Welke psychologische processen en waarden spelen
een rol bij onze standpunten en beleving?

Thijs Wagensveld • 06-20317670 • m.wagensveld6@kpnplanet.nl • Lottum

www.wagensveldhoveniers.nl

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het
Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust
en vrijheid die men daar als gast kan ervaren.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker receptie M/V
Het betreft hier een parttime functie (20 uur per week)
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteits-bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich
door de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park
en de mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s,
nog een aantal extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima
arbeidsvoorwaarden pakket, daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te
ontplooien tot teamleider bij afwezigheid van de directie bij gebleken
geschiktheid.

Wakkere Piëlhaas naar SV Venray
Het bestuur van carnavalsvereniging de Piëlhaas kent ‘de Wakkere Piëlhaas’ dit jaar toe aan SV Venray.
De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich binnen de Venrayse samenleving onderscheidt. Binnen SV Venray voetballen dit seizoen zo’n negenhonderd leden en daarnaast zijn er
driehonderd vrijwilligers die zich inzetten voor de club. SV Venray maakt daarmee dan ook een wezenlijk
onderdeel uit van de samenleving, waarbij het ontvangen van de Wakkere Piëlhaas als een stimulans om
dat ook in de toekomst te zijn, mag worden gezien. Het belangrijkste is dat iedereen zich veilig voelt bij de
club en dat iedereen die wíl voetballen dat ook kán doen. / Beeld: Foto Hoedemaekers

Heb jij:

Ben jij:

• bij voorkeur ervaring in de
toeristische sector;
• goede administratieve
vaardigheden;
• een goede beheersing van het
office-pakket;
• een EHBO- of BHV-diploma;
• goede contactuele eigenschappen;
• taalbeheersing in Nederlands, Duits,
Engels, zowel in woord als schrift;
• bereidheid tot werken in het
weekend;
• bereidheid tot het werken van meer
uren in de vakantieperiodes die
dan gecompenseerd worden in de
rustige periodes.

•
•
•
•

stressbestendig;
accuraat in doen en laten;
loyaal, vriendelijk en behulpzaam;
klantvriendelijk, servicegericht,
nuchter en sta je met beide benen
op de grond;
• het visitekaartje van ons bedrijf.

Dan bieden wij jou:
• een prettige, informele werksfeer;
• marktconforme salariëring;
• de mogelijkheid op een vaste aanstelling.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv en foto voor 15 november 2019 aan
info@karrewiel.eu, t.a.v. de heer J.W. Sibering en mevrouw M. Sibering.

“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062
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Agenda t/m 14 november 2019

do
07
11
vr
08
11

Lezing over verzet en onderduiken
Organisatie: Afko Schoonbeek, KBO en AVOS
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Kemphaan, Venray

The Bentleys | To Liverpool and Back
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Make-A-Wish meets Rob Scheepers
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

d0
14
11

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Workshop Familieherinneringen
Odapark

Lezing ‘Boshuizerbergen, landduinen
tussen Peel en Maas’

Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Venray | Elfde van de Elfde
ma Enkeltje
Tijd: 12.00 - 23.00 uur
11 Locatie: Schouwburg Venray
11

Leer van Fred Live

za
09
11

zo
10
11

Filmkring Venray: Martin’s Choice
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Bevrijdingsconcert Blitterswijck

11-11 Beej Hulsman

ISH Dance Collective | Ayahuasca

Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Locatie: De Zaal, Blitterswijck

Tijd: 19:11 uur
Locatie: Hulsman Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Dinnershow Hotel Asteria

Alzheimer Café Venray

Martijn Fischer zingt hits van Hazes

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dinnershow Muziekvereniging De
Peelklank
Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Smelehof, Ysselsteyn

Cockers Delight
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

di
12
11
wo
13
11

Adelbert Venray: De achteruitgang
van de natuur gaat sneller dan ooit
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Lezing over Oekraïne
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Huiskameroptreden Shane Alexander

Start literaire leesclub

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen, Castenray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Insectenhotel geopend in gebied OoijenWanssum
Basisschool de Peddepoel uit Wanssum heeft samen met Mooder Maas en Projectbureau Ooijen-Wanssum een
insectenhotel gerealiseerd. Burgemeester Hans Gilissen van de gemeente Venray opende het hotel op donderdag 31 oktober. Het hotel, met als naam Hotel de Botel, heeft een mooie plaats in het projectgebied gekregen.

BEZORGERS
GEZOCHT!

De kinderen van groep 5/6 van de
Peddepoel hebben het hotel gemaakt.
Na een les over het leven van insecten zijn de kinderen zelf aan de slag
gegaan met het ontwerp en hebben
ze de benodigde materialen gezocht.
Onder begeleiding van Mooder Maas

is het hotel uiteindelijk gerealiseerd.
Het insectenhotel past in de natuurontwikkeling van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Stimuleren van
de biodiversiteit staat bij gemeente
Venray hoog in het vaandel. “Bijen en
andere insecten zijn letterlijk van

levensbelang voor het leven op
aarde”, zegt burgemeester Hans
Gilissen. “Geweldig dat ook de kinderen van de Peddepoel zich zo enthousiast inzetten voor de insecten.”

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Lezing over Oekraïne

Castenray € 10,00

Cor van Dijk geeft op woensdagmiddag 13 november een lezing over Oekraïne. De lezing vindt plaats in wijkcentrum ‘t Stekske aan de Kruidenlaan in Venray.

Merselo € 7,50
Oostrum € 15,00
Oirlo € 10,00

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Bij het plannen van een buitenlandse
reis heb je niet direct Oekraïne boven
aan je lijstje staan. Cor van Dijk komt
er al sinds 2008 en in samenwerking
met de ouderenvereniging Ons Genot

in Landweert zal hij een presentatie
geven over zijn reizen naar Oekraïne.
Hij heeft het land en diverse steden
sindsdien jaarlijks bezocht en heeft
door het hele land gereisd. In een eer-

dere presentatie ging Van Dijk in op
de vroege geschiedenis tussen 750 en
1200 en de roerige en bloedige dagen
in de vorige eeuw. In dit tweede deel
vertelt hij over zijn eigen ervaringen.

Eerste genomineerde Cultuurprijs bekend
Het Venrays Rockkoor is de eerste genomineerde voor de Cultuurprijs 2019. Binnen nu en twee weken worden de
andere genomineerden, die samen met het Rockkoor meedingen naar de jury- en publieksprijs, bekendgemaakt.
De organisatie heeft het Venrayse
Rockkoor genomineerd omdat het koor
door out of the box te denken een compleet andere weg is ingeslagen. Het
koor is een initiatief van het Venrays
Mannenkoor. Marloes Kempkens

(organisatie Cultuurprijs): “Ze brengen een totaal ander genre in vergelijking met het genre van het Venrays
Mannenkoor. Ze zoeken de grenzen op
en stappen echt uit de comfortzone.”
Dit jaar wordt voor de tweede keer

de Cultuurprijs georganiseerd, een
samenwerking tussen Bibliotheek
Venray, Odapark, Schouwburg Venray
en Cultura Venray. Op zaterdag 28
december vindt de uitreikingsavond
plaats.
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Boerendebat in Veulen zoekt
boerenkracht

Expositie in teken van 40 jaar
tekenen en schilderen

Op zorgboerderij de Haam in Veulen vindt op vrijdag 15 november een debat plaats tussen vier boeren.
Organisator Marc van der Sterren wil geen debat óver, maar juist mét boeren.

Marianne Bouten-Schrooten exposeert in november in de bibliotheek Venray. Marianne, woonachtig in Horst, is in de jaren 70
begonnen met tekenen. Vanaf 1980 tot 1996 kreeg ze les van schilder en graficus Toon van de Ven, als lid van teken- en schilderclub
“het Brouwershuis” in Broekhuizen. Daarnaast heeft ze verschillende cursussen, workshops en schilderweken gevolgd.
inkt, bister, olieverf en acrylverf. Marianne is verbonden aan
het Hobby-Gilde in Horst waar
ze teken- en schilderles geeft en
workshops geeft aan belangstellenden. Haar werken zijn tijdens de
openingstijden van de bibliotheek
te zien.

Haar werken waren de eerste
twintig jaar vooral realistisch.
Tegenwoordig is ze zich gaan verdiepen in andere technieken. De
schilderen zijn meer abstract en
kleurrijker van toon. Marianne
heeft verschillende materialen uitgeprobeerd, zoals potlood, conté,

De Nederlandse landbouw staat
wereldwijd bekend om de innovatiekracht en Nederland is de tweede
landbouwexporteur van de wereld.
Op die manier toont de landbouw zijn
kracht, tegelijkertijd loopt het tegen
de grenzen van de maatschappij,
de natuur en het dierenwelzijn.
De boeren zitten niet altijd op één
lijn. De ene boer produceert zo veel
mogelijk voedsel voor de consument
die weinig geld heeft. De ander werkt

biologisch of vanuit een ander natuurlijk of diervriendelijk gedachtegoed.
De een produceert voor de lokale
markt, de ander voor de wereldmarkt. En dan zijn er nog de boeren
die grootschalig produceren omdat dat
het beste loont, terwijl anderen goed
boeren juist omdat ze bewust kleinschalig blijven
De vier deelnemende boeren zijn
Fred Willems uit Grubbenvorst, varkenshouder Evert Hendrikx uit Lottum,

vleesveehouder Zef Soogelee uit
Ransdaal en melkveehouder Marleen
van Lipzig uit Velden. Van der Sterren
organiseert het debat samen met de
werkgroep Land- en Tuinbouw NoordLimburg en Annie van Gemert, documentair fotograaf. De zaal is op vrijdag
15 november geopend om 19.30 uur.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@marcvandersterren.nl.
Beeld: Annie van Gemert

Alzheimer Café in Venray
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 11 november wederom geopend. Het thema dat dan centraal staat
is dementievriendelijke uitvaartzorg.
Steeds vaker krijgen uitvaartverzorgers te maken met dementie bij het
regelen van een uitvaart. De gastspreker die avond is Annelies Haenraets
van Briensveld Uitvaartverzorging.
Het café is een maandelijkse infor-

mele bijeenkomst waar mensen met
dementie, familieleden, hulpverleners
en andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen
en te leren over dementie en aanver-

wante thema’s. Het Alzheimer Cafe
Venray vindt plaats in De Kemphaan
in Venray. Het programma vangt om
19.30 uur aan.

Start literaire leesclub in
Venray
In de bibliotheek in Venray is op woensdagmiddag 13 november
een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om
samen moderne literatuur te gaan lezen en daardoor in contact
willen komen met andere liefhebbers van literatuur.
De informatiebijeenkomst is een
initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met
de Bibliotheek. Senia richt in heel
Nederland leesclubs op en brengt
zo mensen die graag lezen bij
elkaar. Leidraad voor de groepen
is een lijst van moderne literatuur
die is opgesteld door deskundigen.
Daaruit worden zes à zeven boe-

Lezing over achteruitgang
van de natuur
In het Odapark in Venray vindt op dinsdag 12 november de derde
lezing van het seizoen 2019-2020 plaats. De spreker is Ingrid
Visseren-Hamakers.
De titel van de voordracht van
Visseren luidt: de achteruitgang
van de natuur gaat sneller dan
ooit. De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de
ongekende achteruitgang van de
natuur te stoppen: ingrijpende
en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig
om het biodiversiteitsverlies een
halt toe te roepen en de natuur
te herstellen. Dit werd gecon-

Twee jubilarissen harmonie
St. Catharina
Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond op vrijdag 1 november werden door harmonie St. Catharina uit
Leunen, Veulen en Heide twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Petra Marcellis is ruim 12,5 jaar lid en
speelt klarinet bij het harmonieorkest. Ze verzorgt daarnaast het beheer en de aanschaf van bladmuziek.
Petra kreeg het bronzen insigne opgespeld en bijbehorende oorkonde uitgereikt. Jeu Steeghs kreeg een
oorkonde uitgereikt omdat hij 40 jaar lid is. Hij startte destijds als secretaris en werd destijds benoemd tot
erelid. Hij blijft de harmonie volgen. Dat blijkt ook uit zijn betrokkenheid bij de organisatie van de reünie
tijdens het 100-jarig jubileum van de vereniging in 2020.

ken per jaar gelezen en besproken
aan de hand van leeswijzers met
vragen die het gesprek structuur
geven. Meer informatie over de
werkwijze is te vinden op
www.senia.nl. Aanmelden voor de
bijeenkomst kan via contactpersoon Helene Knippenbergh
helene.knippenbergh@senia.nl of
06 12 56 39 90.

cludeerd in een rapport waarbij
Ingrid Visseren-Hamakers betrokken was. Het is niet te laat om het
verschil te maken, maar alleen als
er wereldwijd actie wordt ondernomen. In haar lezing zal Visseren
de actuele stand van zaken uitgebreid toelichten en ingaan op de
transformatieve maatschappelijke
veranderingen die in de nabije toekomst nodig zijn om het tij waar
mogelijk te keren.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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TV
16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

Inruilkorting min

4K

ULTRA HD

4K

SMART

ULTRA HD

OLED

1199,INRUILKORTING

-/-

4K TV
UE65RU7470SXXN

300,-

2299,-

899,-

• 65" (165 cm)
• 4K Ultra HD
• Dynamic Crystal Color • PQI 2000

GRATIS
BEZORGD!

INRUILKORTING

4K OLED TV
KD55AG8

-/-

400,-

*

1599,-

*Na €300,- Cashback van Sony

GRATIS
BEZORGD!

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD • OLED
• Picture Processor X1 Extreme

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

FullHD

12 50
7 ’’
cm

81 32
cm’’

Nog véél meer TV-Toppers!

VAN

SMART

479,-

389,LED TV / KDL32WD759

VAN

4K

799,-

649,-

ULTRA HD

4K TV / 50PUS7394

• 32" (81 cm) • Full HD • X-Reality-PRO • Smart TV

• 50" (127 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight • 1700 PPI

WD!

Tummers

VERNIEU

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

