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Dodenherdenking
Venray herdacht op maandag 4 mei op een ingetogen wijze de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en iedereen die is overleden voor de vrede. Burgemeester Luc Winants riep iedereen op die dag de vlag halfstok te hangen. Samen met Gerda van Stelten, voorzitter van het Oranjecomité, legde hij een krans bij het gerenoveerde oorlogsmonument aan het Kerkpad in
Venray. Later die dag werd ook een krans gelegd op het Engelse kerkhof. In verband met het coronavirus mocht daar geen publiek bij aanwezig zijn. / Beeld: Rob Beckers

Venrayse horecaondernemers bedenken oplossingen om coronacrisis te overleven

Henseniusplein omvormen tot één groot terras
Gijs Schapendonk, horecaondernemer en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Venray,
pleit voor het beschikbaar stellen van de openbare ruimte op de Venrayse pleinen om grotere terrasruimte mogelijk te maken. Met twee andere ondernemers van het Henseniusplein is een plan gemaakt om
een terras te ontwikkelen over het hele plein wanneer het RIVM dit toelaat. Volgens wethouder Jan
Loonen staat gemeente Venray achter het initiatief.
Gijs Schapendonk bedacht samen
met twee ondernemers van het
Henseniusplein om de openbare
ruimte te gebruiken als terras. De grote
oppervlakte maakt het volgens hen
mogelijk om de anderhalvemeterregel
na te leven. Volgende week starten
de Venrayse horecaondernemers met
een werkgroep om de voorbereidingen
te treffen. “We zouden op het plein
ongeveer dertig tafels willen plaatsen
waaraan per tafel vier personen kunnen plaatsnemen. Via een app geven

ze hun bestelling door en de obers,
die met handschoenen werken, zetten
de bestelling op de hoek van de tafel
op een plateau. De klanten ruimen
de tafels zelf op. Het is een te gekke
uitkomst die bijvoorbeeld ook op het
Schouwburgplein of Grote Markt gerealiseerd kan worden”, legt Schapendonk
uit. Hij geeft wel aan dat het om een
tijdelijke oplossing gaat om de zomer
te overbruggen. “Het is op korte termijn een goede oplossing, omdat ik
op dit moment 90 procent omzetver-

lies draai. Met dit idee kunnen we
ons wapenen tegen de coronacrisis.
Maar het RIVM moet natuurlijk eerst
goedkeuring geven.”
Volgens Schapendonk is het niet haalbaar om de deuren te openen van
horecazaken met anderhalvemetervoorschriften. “Je ziet in supermarkten
ook dat mensen zich niet houden aan
de anderhalvemetermaatregel, omdat
de maatschappij er niet op is gemaakt.
Wanneer je een kroeg opent, blijft het
uiteindelijk de vraag wie de verant-

woordelijkheid krijgt bij het naleven
van de maatregelen. Indien wij als
ondernemers aan alle voorschriften voldoen en klanten aanspreken
op het naleven van de regels, kan de
boete niet bij ons worden neergelegd.
Maar ik verwacht niet dat de verantwoordelijkheid bij de klanten gaat
liggen.”
De voorzitter van de Venrayse horecaafdeling geeft aan dat de horecazaken
in Venray het zwaar gaan krijgen als
het RIVM ze nog langer dicht houdt.
“Met het vangnet van de overheid
krijgen we 65 procent van de personeelskosten gedekt. De 4.000 euro die
we als compensatie krijgen, verdampt
bij wijze van spreken binnen één dag
met het betalen van de vaste lasten.

We leven in een bizarre en heftige
tijd. Tot nu toe heb ik nog van geen
Venrayse horecaondernemer gehoord
dat het bedrijf gaat omvallen, maar in
juni moeten de vakantiegelden uitgekeerd worden.”
Wethouder Loonen noemt de Venrayse
horecaondernemers als voorbeeld van
ondernemers die niet stil zitten in de
coronacrisis en allerlei creatieve plannen bedenken om te kunnen starten.
“De horeca doet dit heel goed; er zit
veel ondernemerschap en er leven creatieve ideeën. Ondernemers zijn echt
bezig te overleven. De gemeente wil
graag meewerken aan het plan op het
Henseniusplein.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Wethouder Jan Loonen bezorgd over coronacrisis

‘Dit lijkt een verloren jaar te worden’
Economiewethouder Jan Loonen is erg bezorgd over de gevolgen van de
coronacrisis. Ook in Venray worden ondernemers, horeca en winkels
zwaar getroffen en de zo volle evenementenkalender is helemaal leeg tot
1 september. Hij tempert de verwachtingen over een inhaalslag in de
laatste maanden van het jaar. “Ik zeg het niet graag, maar ik vrees dat
2020 een verloren jaar is. Helaas moeten we ons verlies nemen, hoe pijnlijk het ook is.”
Als na 1 september versoepelde
maatregelen ingaan, dan kunnen de
kermissen van Veulen en Oostrum in
september en Wanssum in het eerste weekeinde van oktober doorgaan.
Jan Loonen sluit niet uit dat een afgelaste dorpskermis in de herfst alsnog
kan worden ingepland. De dorpen
hebben hun draaiboeken klaar en ook
exploitant Sterevents staat te trappelen. “Je kunt niet geforceerd alle kermissen en misgelopen evenementen
in die laatste paar maanden inhalen.
Dat lukt niet en dat moeten we ook
niet willen. Voor Venrayse kermis zal
een datum in het najaar lastig zijn
omdat exploitanten op andere plekken
staan. Een dorpskermis is makkelijker
te regelen. Als het kan en mag van het
RIVM en de Veiligheidsregio dan vind
ik het prima. Mogelijk kunnen we iets
doen met een winterfair in de kersttijd. Ook om de getroffen kermisexploitant tegemoet te komen”, aldus
Jan Loonen.
De wethouder vraagt zich wel af of
het ‘oude normaal’ snel terugkeert.
“Want mensen zijn toch angstig en
voorzichtiger geworden. Er leven
veel vragen over het omgaan met de
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anderhalvemetermaatregel.” Hij vergelijkt de coronacrisis met een huis
dat in brand staat. “Het is dramatisch
voor de mensen die nu hun brood niet
kunnen verdienen. De hoop dat het
zou meevallen, kwam niet uit. De crisis blijkt heftig en is nog niet voorbij.
Als overheid kunnen we nu alleen de
brand blussen door de ergste nood te
ledigen. Met het ondernemersloket,
de overbruggingsregeling en uitstel
van belastingen, heffingen en huur.”
Hij haalt aan dat de gevolgen voor
sectoren als logistiek en bouw meevallen. Supermarkten, drogisterijen
en bouwmarkten hebben zelfs heel
goed gedraaid. In tegenstelling tot
horeca en detailhandel. “We zijn nu
vooral reactief bezig, maar we moeten
samen met de ondernemers proactief aan de slag voor de periode na
de lockdown. Noem het de wederopbouw om het leven zowel economisch
als sociaal-maatschappelijk zo goed
mogelijk weer op gang te brengen.
Daar moeten we nu mee beginnen,
want in oktober is het te laat. Ik nodig
ondernemers uit om met ideeën te
komen. We moeten het samen doen.”
Toch is de wethouder er niet gerust

op. “Voor de detailhandel is het dramatisch. Vooral kleding- en schoenenzaken kampen met een grote
omzetdaling. De coronacrisis deelt
een flinke tik uit. Er moet nu veel
geld bij en ik weet niet of de ondernemers zich dat kunnen permitteren.
Voor zaken die toch al op omkiepen
stonden, kan dit de laatste zet zijn.”

Hij vreest dat grotere winkelketens
als eerste de deuren sluiten. “Lokale
ondernemers hebben meer binding.
Landelijke ketens kijken vaak alleen
naar de kille omzetcijfers, als die te
laag zijn dan gaat de zaak op slot.”
Loonen wil dat alles zo veel mogelijk
doorgaat binnen de marges van de
coronaregels. Hij pleit voor weer een

normale weekmarkt op maandag in
Venrays centrum. Eind maart besloten
de regioburgemeesters dat alleen nog
een foodmarkt is toegestaan. “Ik wil
de non-foodkramen laten terugkeren
op de markt. Als ze de anderhalvemetermaatregel respecteren dan kan het.”
Tekst: Henk Willemssen

Initiatiefnemers nieuwe varkensstal in
Veulen willen duidelijkheid
In de commissievergadering van dinsdag 21 april gaven enkele Venrayse politieke partijen aan dat de visie veehouderij opnieuw ter discussie
gesteld moet worden. Aanleiding hiervoor is de bouw van een stal voor zesduizend varkens aan de Drabbelsweg in Veulen. Ondertussen wachten
de initiatiefnemers nog altijd op duidelijkheid over hun plan. Caroline Janssen-Michels geeft aan het frustrerend te vinden dat het proces zo lang
moet duren. “Wij hebben al in 2014 ons plan ingediend en nog steeds kunnen wij niet vooruit.”
Jan en Marian Michels kochten de varkenshouderij op de Drabbelsweg met
als doel in de toekomst dit verouderde
bedrijf te vernieuwen. Inmiddels gaan
hun drie kinderen Caroline, Sef en Iris
met het familiebedrijf verder. Zij zien
graag dat het bestaande bouwblok,
waarop 4.800 varkens gehouden
mogen worden, verder het veld in verplaatst wordt om 6.000 dieren te kunnen houden en de stallen verder van
buurtbewoners af te zetten. “Toen wij
in 2014 de aanvraag voor dit plan
indienden, dachten wij, en dat denken
wij nog steeds, dat dit een win-win
situatie was voor zowel de gemeente,
de omwonenden en ons als boerenondernemers. Wij willen namelijk de
verouderde stallen vervangen door de
nieuwste luchtwastechnieken en het
bouwblok dieper het veld in verplaatsen, zodat de stal verder weg van de
huizen komt te liggen. Voor de omwonenden betekent dit meer afstand tot
de bebouwing en voor ons een meer
toekomstbestendig bedrijf. In deze situatie worden alle betrokkenen er beter
van”, legt Caroline Janssen-Michels uit.
Omdat het bedrijf deelnam aan de
Stoppersregeling, oftewel het Actieplan
Ammoniak Veehouderij, kan volgens

Caroline ten onrechte de indruk gewekt
zijn dat ze met het bedrijf op de
Drabbelsweg wilden stoppen. “Dat was
en is nooit onze intentie geweest.
Door mee te doen aan deze regeling
konden we varkens blijven houden
zonder meteen de stallen te verbouwen. Dit zodat we op een latere termijn
een gehele nieuwe stal konden realiseren. Sterker nog: wij hadden allang
vernieuwde stallen op deze locatie
gerealiseerd willen zien. De oude stallen liggen nu vanaf 1 januari verplicht
leeg, omdat we niet meer voldoen aan
de nieuwste milieu-eisen. Het is wel
jammer en frustrerend dat wij al vanaf
2014 de nieuwe technieken willen toepassen, maar nog steeds niet mogen.”
Caroline benadrukt dat ze graag een
besluit ziet. “We willen namelijk weten
waar we aan toe zijn. Maar wij willen
dat er een voortvarend besluit genomen wordt dat recht doet aan onze
rechten en plichten. We wachten het
besluit af.”
Ondanks dat het proces tot besluitvorming al jaren duurt, is Caroline ervan
overtuigd dat het oorspronkelijke idee
haalbaar is. “Wij denken nog steeds
dat ons ingediende plan het beste is
voor iedereen. Wanneer dit plan niet

goedgekeurd wordt, dan gaan wij
direct aan de slag om dan toch maar
op het bestaande bouwblok uitbreiding te realiseren. Dit is dus dichter bij
de omwonenden en het betekent voor
ons ook minder dieraantallen. Dit is
in onze ogen een gemiste kans voor
iedereen.”
Enkele omwonenden van de
Drabbelsweg 4a zijn tegen het plan,
omdat ze bang zijn voor hun gezondheid. Ook stichting Gezond Leefmilieu
Venray is tegen het plan. Volgens
Caroline valt het haar persoonlijk
zwaar dat er negativiteit heerst over
het initiatief. “Dit terwijl wij dit met
de juiste bedoelingen zijn aangegaan.
Wij begrijpen heel goed dat mensen
een fijne leefomgeving willen hebben,
dat willen wij zelf ook en daar gaan
we alles aan doen. Wij kozen voor de
moeilijke, lange weg met verplaatsing van het bouwblok, terwijl we
een bestaand bouwblok hebben waar
we vooruit mee konden. Voor ons als
ondernemers voelt het nu alsof enkele
mensen ervoor willen zorgen dat wij
geen varkens meer mogen houden op
deze locatie. Pijnlijk, want de aankoop
van deze locatie is niet gedaan in het
verleden om er gewoon maar mee te

stoppen. Dat kan en willen wij helemaal niet.”
Caroline vergelijkt het met een burger
die een bouwvallig huis koopt met de
gedachten dit op termijn te verbouwen. “Je wilt eerst geld sparen om de
woning vervolgens na een paar jaar
op te knappen en er in te gaan wonen.
Wanneer je na een aantal jaren wilt
beginnen, krijg je te horen dat je niet
mag verbouwen. Sterker nog: je mag er
niet meer wonen. Je hebt dan betaald
voor een huis dat er staat, maar
waar je niks meer mee kan of mag.
Ofwel alleen laten staan of afbreken.”
Volgens Caroline is het jammer dat
de veehouderij over het algemeen
negatief in het daglicht wordt gezet.
Ze denkt dat dit komt doordat boeren veel minder in contact zijn met de
consument dan vroeger. “Het is niet
voor iedereen duidelijk hoe ze te werk
gaan, waardoor sommige mensen daar
geen beeld bij hebben. Daarom is het
belangrijk dat boeren open en eerlijk
zijn over hun werkwijze. Maar ik vind
dat Nederland trots mag zijn op de
boer.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Verdeeldheid over vervolg supermarktendiscussie
De fractievoorzitters van Venray zijn het er niet over eens hoe de politiek moet omgaan met de supermarktendiscussie in Venray. Er heerst verdeeldheid over de vraag of een nieuw supermarktenbeleid nodig
is. Dat bleek tijdens het presidium op dinsdag 28 april. Het college laat weten een pas op de plaats te doen
en de raad te laten beslissen hierover.
Wethouder Jan Loonen stelde naar
aanleiding van een tweetal moties
voor om in een proces van drie
stappen toe te werken naar een
besluit over het supermarktenbeleid.
Deze moties hadden betrekking op
de locatiekeuze voor een supermarkt
en gingen specifiek over De Brier
en De Toverbal. Daardoor vond op
6 februari een raadsavond plaats
waarin de raad geïnformeerd werd
over de verschillende beleidskaders

en onderzoeken op het gebied van
supermarkten en waarin de betrokken supermarkten hun wensen en
belangen kenbaar konden maken.
Onderzoeksbureau BRO deed onderzoek naar de supermarktstructuur en
lichtte de conclusies die avond toe.
Het was de bedoeling dat het onderwerp werd geagendeerd voor de
commissie Werken en Besturen van
11 maart en dat er uiteindelijk op
12 mei een besluit werd genomen

door de raad. Maar na de raadsavond
van 6 februari besloten de fractievoorzitters het proces los te laten en
de Aldi en de initiatiefnemers van
De Brier de gelegenheid te geven om
eerst hun plannen te presenteren.
Nu er enkele weken verstreken zijn,
komen de fractievoorzitters er nog
steeds niet over uit op welke manier
het proces voortgang dient te krijgen.
Tijdens het presidium op dinsdag
28 april was er geen unaniem gedra-

voor een discussie.
Wethouder Jan Loonen laat weten
dat de gemeenteraad aan zet is
nu. “Het college houdt vast aan het
bestaande supermarktenbeleid.
Wij maken nu een pas op de plaats,
omdat de raad zelf heeft besloten om
af te wijken van het oorspronkelijke
plan.” De burgemeester wees er tijdens het presidium op dat het geen
urgent dossier betreft en dat de raad
niet op korte termijn een beslissing
hoeft te nemen. Volgens hem zorgt
de crisistijd ervoor dat uitgebreid
debatteren lastig is. De burgemeester
stelde voor dit onderwerp niet overhaast te agenderen.

gen voorkeur over het vervolgproces.
Bij meerdere fracties bestaat geen
behoefte aan een beleidswijziging of
aan een hernieuwde discussie over
locaties. Als een marktpartij met een
plan komt, dan zal dat plan vanzelf in
de raad terug komen, is hun mening.
Enkele fracties pleiten ervoor om een
discussienota over het supermarktenbeleid te bespreken als raad in
combinatie met een locatiediscussie.
Daarnaast ligt er nog de optie om het
gehele beleid op de schop te nemen
en alle locatiedossiers integraal te
bekijken. Geconcludeerd wordt dat
de partijen die overwegen het beleid
te herzien, zelf input moeten leveren

Klassen de komende tijd in tweeën gesplitst
De Nederlandse regering kondigde op dinsdag 21 april aan dat de basisscholen in Nederland vanaf 11 mei
weer open mogen. Dat gebeurt wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het werken met halve klassen.
De scholen in Venray moesten hun werkwijze aanpassen en gaan over op een systeem waarbij de halve groepen verdeeld worden over de week.

met de nieuwe maatregelen op school
zullen zij weer opnieuw hun draai moeten vinden. Bij sommige kinderen gaat
dit makkelijker dan bij anderen. Het is
afwachten hoe de kinderen binnenkomen. We zullen moeten aftasten hoe
het met ze gaat en op spelenderwijze
het gesprek met ze aangaan.”
Volgens Buskens stond het contact met
de kinderen tijdens de quarantaine
hoog in het vaandel. Dit willen de leerkrachten op school verder doorzetten.
“Het sociale emotionele stuk staat in de
lessen centraal. De leraren willen met
de leerlingen bespreken hoe het nu
met ze gaat. Dan volgt er nog een deel
waarin vooral rekenen en taal centraal

staan. In dit gedeelte geven de leraren
instructies en huiswerk waarmee ze
thuis aan de slag kunnen.”
Ondanks de coronacrisis zijn er binnen
De Bongerd en De Meent genoeg leerkrachten beschikbaar om les te geven.
“Volgens het RIVM moeten leerkrachten
met verkoudheidsverschijnselen thuis
blijven, maar enkele leerkrachten hebben bijvoorbeeld last van hooikoorts.
Wanneer we uiteindelijk niet genoeg
vervangers hebben die les kunnen
geven, moeten we terugvallen op thuisonderwijs. Het is passen en meten.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Niels van Rens
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Bij basisschool De Meent in Leunen en
De Bongerd in Venray was het volgens directrice Karin Buskens passen
en meten om de aanpassingen binnen
het onderwijssysteem door te voeren.
Uiteindelijk is vanuit de overkoepelende organisatie SPOV besloten om de
leerlingen in halve groepen te verdelen
die op vaste dagen naar school komen.
Dit geldt voor alle aangesloten basisscholen in gemeente Venray. Deze indeling is gemaakt op basis van broertjes en
zusjes van een leerling. “Op deze manier
kunnen zij samen naar school gaan, wat
het makkelijker maakt voor de ouders.
We hebben alleen rekening gehouden
met schoolgaande kinderen en dus niet
met de kinderen die naar de opvang
moeten. Dat zou een te grote puzzel
worden”, legt directrice Buskens uit.
Om de besmetting met corona te
voorkomen zijn er bij De Meent en
De Bongerd looproutes ingesteld
en enkele maatregelen toegepast.
“Eenrichtingsroutes zijn onmogelijk binnen de school, wel gebruiken we pijlen
en markeringen om zones en looprichtingen aan te geven. Daarnaast zitten
de kinderen verspreid over het lokaal
en is er voldoende afstand tot de leraar.

Ieder kind heeft zijn eigen schoolbank.
Er mag maar één groep tegelijk pauze
houden en ouders mogen niet op het
schoolplein komen om de kinderen naar
school te brengen. De toegang tot het
schoolplein wordt verduidelijkt met pictogrammen en markeringen.”
Yvonne Zegers uit Wanssum is lerares
van groep drie op basisschool St. Oda
in Ysselsteyn. Zij geeft aan het met alle
maatregelen wel spannend te vinden
om weer les te mogen geven op school.
“Je bent er best wel mee bezig. Het is
een bijzondere en vreemde tijd die
veel vragen oproept. Voor kinderen van
groep drie is het lastig om afstand te
houden tot de leraar.” De maatregelen
om besmetting tegen te gaan, zullen
volgens Yvonne ook veel tijd innemen.
“We zullen bewust met die tijd om
moeten gaan. Met vijftien kinderen acht
keer per dag handen wassen, kost bijvoorbeeld veel tijd.”
Ook binnen St. Oda geldt dat pauzes
houden in groepen gebeurt. “Groep drie
en vier hebben tegelijk pauze, maar de
ene groep speelt aan de rechterkant
van het schoolplein, de andere groep
aan de linkerkant. Bij de tweede pauze
wordt er geruild.” Ouders dienen buiten

de speelplaats te blijven. “De leraren
staan buiten de kinderen op te wachten. Elke leerkracht neemt de eigen
groep op een ander tijdstip mee naar
binnen”, legt Zegers uit.
Buskens stelt dat de leraren en leerlingen het vooral fijn vinden om weer naar
school te kunnen gaan. “We merkten
dat privé en werk door elkaar zijn gaan
lopen bij alle teamleden. Toen we hoorden dat de kinderen weer naar school
mochten, kregen we in onze groepsapp
alleen maar blije berichten. Het is voor
ons allen vreemd om de hele dag binnen te zitten en via een beeldscherm te
communiceren met de kinderen.”
Zegers kan dit beamen. Zij geeft aan
blij te zijn dat de scholen weer worden
geopend. “Ik heb de kinderen gemist
en zij waren ook erg uitgelaten toen
ze hoorden dat de scholen weer opengaan. Het was in het begin erg zoeken
hoe we het onderwijssysteem thuis het
beste konden vormgeven. De kinderen in groep drie zijn niet gewend aan
het werken op een computer en hebben structuur nodig. Ineens waren we
aangewezen op de computer en dan
word je creatief met je collega’s. Op het
moment lijken de kinderen rustig, maar

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
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Oplossing puzzel
plaatsnamen zoeken

‘Beste landbouwgrond mag niet
verloren gaan’

Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen het huis niet uit.
Om die mensen een tijdje bezig te houden, maakte Piet van
Cauwenberghe een puzzelverhaal. Deze werd gepubliceerd in week
17 in de HALLO.

Dorpsraad Smakt-Holthees maakt in een brief aan de gemeenteraad duidelijk waarom het zonnepark van
Kronos Solar ongewenst en overbodig is. De beste landbouwgrond zou verloren gaan in Smakt en bovendien
is het zonnepark van 20 hectare niet nodig om de duurzame energiedoelen te halen, legt de dorpsraad uit.
Het zonnepark staat op de raadsagenda van dinsdag 12 mei.

In de tekst waren vijftig verschillende Limburgse plaatsnamen verborgen: Bergen, Arcen, Limbricht,
Heer, Horst, Lomm, Kessel, Beringe,
Helden, Panningen, Rijkel, Meerlo,
Boekend, Heibloem, Heide, Velden,
Herten, Veulen, Vlodrop, Mook,
Kessel-Hout, (Kessel) Eik, Leeuwen,

Nunhem, Swalmen, Herkenbosch,
Echt, Horst, Schandelo, Maasniel,
Velden, Roggel, Klimmen, Geleen,
Neer, Maasbree, Tegelen, Reuver,
Ospel, Weert, Grashoek, Well,
Broekhuizen, Horn, Roermond,
Lottum, Urmond, Leunen en Egchel.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs
e hangbaskets

Grot

ø 30 cm
€ 15,99 € 12,99

Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Campagneweg 26 Meterik

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Het College van B&W van Venray wil meewerken aan het plan voor een complex van vijf stadswoningen en
vijftien appartementen op de hoek van de Merseloseweg en Deken Thielenstraat in Venray. Het college brengt
daarvoor een bestemmingsplan in procedure.

uit onze
AARDBEIAUTOMAAT

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Gazon vernieuwen: oud gras
er af en nieuwe zoden er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren. Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Corona: ik blijf buiten en heb koffie mee.

HAN-MARK
ARENDSE

De dorpsraad vindt dat een locatie
tot stand moet komen in een democratisch proces waarin samen met de
bevolking alle belangen worden afgewogen. Daar is hier geen sprake van
waardoor het afbreukrisico groot is,
meent de dorpsraad.
Kronos Solar zegt te voldoen aan de
eisen van beleidskader KODE. Daar
is de dorpsraad het niet mee eens.
Kronos heeft volgens de dorpsraad
onvoldoende inspanning gedaan om
de inwoners in een vroeg stadium
erbij te betrekken en van volledige
informatie te voorzien. Het contact
beperkte zich tot twee momenten
met enkele omwonenden. Met andere

VERSE
AARDBEIEN
Elke dag, ook zondag
8.00 - 22.00 uur
onze winkel is i.v.m.
corona gesloten

Te koop zwembad in uitstekende
staat, 2 jaar enkele malen gebruikt,
afm. 300/175/80 prijs € 300.
Tel. 077 366 30 17.

Belangen afwegen

buurtbewoners is helemaal geen
gesprek gevoerd, aldus de dorpsraad.
Het overgrote deel van de dorpsbewoners staat niet achter het plan en de
locatiekeuze. Dat blijkt uit de dorpsenquête die in januari 2019 werd
gehouden. De voorkeur gaat uit naar
het alternatief aan de overzijde van
de A73 die minder impact heeft op de
leefomgeving.
Voor de inloopavond op 5 februari 2020
in Hotel Asteria zijn de dorpsbewoners
en belanghebbenden niet uitgenodigd.
Vanaf het begin is de informatievoorziening onzorgvuldig en de werkwijze van
Kronos is ook niet verbeterd, oordeelt
de dorpsraad die meldt dat inwoners en
dorpsraad ook niet betrokken zijn bij de
participatie. Die zou 10 tot 30 procent
bedragen terwijl het Klimaatakkoord
uitgaat van tenminste 50 procent lokaal
eigenaarschap.

Te koop

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

pijplijn zitten, waarvoor SDE-subsidie
is toegekend, hebben een hoger resultaat dan het beoogde doel in 2030.

Twintig woningen op hoek
Merseloseweg

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

Volgens de dorpsraad komt het zonnepark op een van de beste percelen
landbouwgrond. De beoogde locatie tussen A73 en spoorlijn is nagenoeg het enige stuk landbouwgrond
in Smakt waarop gewassen voor de
voedselproductie worden geteeld. Er
is een wisseloogst van winterpeen,
sla en schorseneren. De overige landbouwgrond in Smakt bestaat vooral uit
weiland en maïsakkers. ‘Op uitgerekend de meest vruchtbare landbouwgrond met gewassen die het geluid
absorberen, komt een geluidreflecterend industrieel zonnepanelenveld’,
meldt de dorpsraad.
Evenals werkgroep zonnepark Smakt
stelt de dorpsraad dat het zonnepark
niet nodig is voor gemeente Venray
om de klimaatdoelen te halen. De al
gerealiseerde duurzame energieopwekking plus de projecten die in de

Mts. Sijbers

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
MEER DAN 200 SOORTEN
EN KLEUREN HANG-KUIP
EN PERKPLANTEN
ACTTIE ACTIE ACTIE

HANGPOTTEN ACTIE
DRIE KLEUREN IN POT 2,50
MILLION BELLS ACTIE NU 0,50
GERANIUMS 0,90 BEGONIA’S 0,30
HANGPETUNIA’S ACTIE 0,50
LOBELIA’S ACTIE 12 VOOR 2,50

ALLEEN WIJ...... ZETTEN
DE PRIJS ERBIJ.
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Op het perceel staan momenteel twee
woningen, de rest is onbebouwd.
Het Venrayse bouwbedrijf Fleuren wil
de twee bestaande woningen en de
bijgebouwen slopen en op het terrein
nieuwe woningen bouwen. Het plan
mikt op ouderen en alleenstaanden
als toekomstige bewoners. Volgens de
initiatiefnemer is er een toenemende
vraag van oudere huishoudens naar
appartementen.
Het wooncomplex bestaat hoofdzakelijk uit drie verdiepingen. Enkel op
de uiterste hoek van de beide straten
bestaat de bebouwing uit vier verdiepingen. Bij het complex komen parkeerplaatsen en drie garageboxen.
De parkeerplaatsen komen aan de ach-

terkant van het complex en zijn vanaf
de weg niet zichtbaar. De toekomstige
bewoners parkeren via de inrit aan
de Merseloseweg, de uitrit ligt aan de
Deken Thielenstraat. De parkeerplaatsen zijn enkel toegankelijk voor de
bewoners van het appartementencomplex.

‘Past in visie’
“Het bouwplan past in onze woonvisie”,
laat wethouder Martijn van der Putten
weten. “We willen onze woningvoorraad toekomstbestendig maken en dat
betekent meer verschillende woningtypen, minder eengezinswoningen
en meer appartementen. We streven ernaar om in 2030 voor iedere

woonvraag een oplossing te hebben.
Het plan sluit aan bij de toekomstige
woonwensen van de Venrayse bevolking. Bovendien is het een goede invulling van dit deel van het centrum, dat
prima past bij wat er al staat.”
Toekomstbestendig is het plan ook
op het gebied van duurzaamheid
en klimaat. Alle appartementen en
woningen worden gasloos en al het
regenwater wordt in het plangebied
opgevangen en zakt in de zandige
grond. Het ontwerpbestemmingsplan
ligt zes weken ter inzage. Iedereen kan
een zienswijze indienen. De gemeenteraad beslist in een later stadium over
het plan.
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Het Zorgkwartier

Voormalig UWV-gebouw Venray wordt
zorgwooncomplex
José Peeters uit Leunen en Jordi Stammen uit Helden zijn het initiatief gestart om het voormalig UWVgebouw aan de Sint-Jozefweg in Venray om te toveren tot zorgwooncomplex het Zorgkwartier. Het pand
wordt verbouwd tot een complex met 27 studio’s, waarvan 16 voor bewoners met psycho-geriatrische aandoeningen zoals dementie en 11 voor cliënten met een lichamelijke aandoening.
José Peeters en Jordi Stammen zijn
beiden verpleegkundigen in de thuiszorg bij Proteion in Venray. In hun werk
missen ze de aandacht voor het welzijn van de mensen en dit willen ze
in het Zorgkwartier wel terug laten
komen. “We gaan terug naar vroeger
door cliënten meer aandacht te geven.
Daarom proberen we het dagelijkse
leven zo veel mogelijk na te bootsen”,
legt José uit.

We gaan terug naar
vroeger door cliënten
meer aandacht te geven

Warme uitstraling
Jordi: “Het is niet de bedoeling dat mensen de hele dag op hun kamer zitten.
In de tuin willen we plaatsmaken voor
kippen en een moestuin. De kamers
krijgen een warme uitstraling, zodat
het geen kille ruimte wordt. De cliënten

moeten niet het gevoel krijgen dat ze
in een museum terecht zijn gekomen.
Dat het complex in hartje centrum ligt,
maakt het ook fijn voor familie.”

Tekort zorgwoningen
Het idee voor een kleinschalige woonzorgvoorziening ontstond bij José die in
Jordi, haar huidige teamleider, haar compagnon heeft gevonden. Hun huidige
werkgever Proteion gaat op de achtergrond ondersteuning bieden. Volgens
José is bewust gekozen voor studio’s
voor cliënten met een psychogeriatrische
aandoeningen zoals dementie. “Er is een
enorm tekort aan zorgwoningen voor
deze doelgroepen. Deze mensen wonen
nu noodgedwongen buiten Venray en
wij willen ze graag weer terughalen.”
Ook de combinatie van beide doelgroepen is een bewuste keuze. “Ouderen
hebben een warme plek in mijn hart
en het is leuk om afwisseling tussen
die twee doelgroepen te hebben in je
werk. De bejegening naar cliënten met
dementie is anders dan met cliënten
met een lichamelijke beperking. Met

hen heb je een ander gesprek.”
Het is de bedoeling dat José en Jordi
als zorgondernemers ook aan het bed
gaan staan. Zij willen daarnaast de
lijntjes met hun personeel kort houden. “Op mijn huidige werk mis ik de
korte lijntjes. Voordat je wat wilt bereiken, moet je eerst bij verschillende
mensen je vragen neerleggen”, aldus
José. Jordi: “In grote organisaties voelt
een werknemers zich een nummer.
Wij willen onze werknemers persoonlijk benaderen en zorgen dat ze zich
gewaardeerd voelen.”
Medio september zal het Zorgkwartier
haar deuren openen. Tot nu toe heeft de
zorginstelling al enkele aanmeldingen
binnengekregen. Volgens Jordi zijn familieleden nog terughoudend vanwege
het coronavirus. “We moeten afwachten
hoe de coronacrisis loopt. Als onze deuren openen, zullen we moeten kijken
wat we kunnen en mogen. De cliënten
worden vanwege het coronavirus gefaseerd binnengelaten.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Sporten voor jongeren weer mogelijk
Premier Mark Rutte kondigde op dinsdag 21 april aan dat er gestart mag worden met sporttrainingen voor de
jeugd tot en met 18 jaar. Sportverenigingen die weer aan de slag willen, moeten vooraf exact bij gemeente
Venray aangeven welke plannen ze hebben. Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen en tennisvereniging TC
Rodhe uit Venray hebben inmiddels goedkeuring gekregen van de gemeente en zijn gestart met de trainingen.
Gemeente Venray stelde een aantal
regels op om het sporten onder de
jeugd mogelijk te maken. Zo moet er
altijd een begeleider aanwezig zijn en
dienen jongeren van 13 tot en met 18
jaar de anderhalvemeterregel in acht
te nemen. Verder geldt dat kleedkamers dicht blijven en kinderen en jongeren dus thuis moeten omkleden en
douchen. Ouders mogen daarnaast niet
mee het sportterrein op en bij klachten
zoals koorts, hoesten of verkoudheid
blijft het advies om thuis te blijven.
Korfbalvereniging Oranje-Wit uit
Leunen volgt het protocol op van de
korfbalbond KNKV. Om de richtlijnen
van de gemeente na te leven zocht
de vereniging de samenwerking op
met SV Leunen, de voetbalclub die ook
gebruikmaakt van hetzelfde sportpark.
Voor de speelsters tot en met 12 jaar
kunnen de reguliere trainingen weer
opgepakt worden. Er mogen maximaal
veertig spelers en acht trainers op het
veld. Dit is berekend per veldoppervlakte. “Omdat de kinderen binnen
anderhalve meter van elkaar kunnen sporten is het ‘normale’ korfbalspel en dus ook het partijtje gewoon
mogelijk”, legt jeugdcommissielid
Aniek Bosgoed uit. “Voor de spelers
van 13 tot en met 18 jaar is het doen
van ‘normale trainingen’ niet mogelijk door de maatregelen. Vooral voor
die groep hebben we samen met de
trainsters goed moeten kijken hoe we
deze wilden vormgeven. Dat was een

uitdaging.” Maximaal 32 spelers en
8 trainers mogen in deze categorie op
het veld. Er is een ‘coronacoördinator’
aanwezig die waarschuwingen geeft
indien de regels niet worden nageleefd.

Goede afspraken
Alleen bij blessures mag de anderhalvemetermaatregel tussen speler
en trainer genegeerd worden. “Eerste
hulp bieden of een speelsters kunnen troosten op 1,5 meter wordt
natuurlijk erg lastig. Gelukkig hebben
we daarover goede afspraken met
de gemeente kunnen maken”, aldus
Bosgoed. Ook de proeftrainingen zorgden voor knelpunten bij het samenstellen van een protocol. “We mogen geen
ouders toelaten. De meiden die proeftrainingen volgen, kennen het sportpark en de trainsters niet. Normaal
gesproken staan er ouders langs de
zijlijn van het trainingsveld.”
TC Rodhe startte op woensdag 29 april
met de trainingen voor de jeugd.
De tennisbond KNLTB leverde een stappenplan aan waaraan de vereniging
moet voldoen. Regels zijn bijvoorbeeld
het wisselen van ballen per trainingsgroep en het dragen van handschoenen bij de trainer. Daarnaast moet
er altijd een toezichthouder aanwezig zijn. “In ons plan staat hoe we de
vrijwilligers geïnstrueerd hebben, hoe
we hygiëne en afstand borgen, hoe er
banen gereserveerd worden door de

leden en hoe we voorkomen dat verschillende groepen met elkaar in contact komen. Bij de kinderen tot en met
12 jaar hoeven we de anderhalvemeterregel niet te hanteren, wel mogen
er maar maximaal zes kinderen op
een baan spelen. Bij kinderen van 13
tot en met 18 jaar moet de 1,5 meter
geborgd worden er mogen er dan ook
maar vier kinderen op een baan spelen. De trainers passen oefeningen
hierop aan. Tot dusver zijn de maatregelen niet lastig om te hanteren.
Ik denk dat ook iedereen zich eraan
houdt zodat de jeugd kan blijven sporten”, aldus voorzitter Tim Cornelissen.

Enthousiast
Hij geeft aan blij te zijn met de
versoepelde maatregelen. “Wij hopen
dat er meer versoepeling mogelijk
is in de nabije toekomst zodat we al
onze leden weer op een verantwoorde
manier aan het tennissen krijgen.
Tennis is bij uitstek een sport die goed
op 1,5 meter te beoefenen is. Ik hoop
dat er met de versoepelingen ook per
sport gekeken wordt wat wanneer
mogelijk is. Als dat gebeurt is tennis
één van de sporten die als eerst ook
voor senioren weer gespeeld kan
worden.”
Ook bij de Leunse handbalvereniging
zijn ze enthousiast om weer te beginnen. Bosgoed: “Het is erg leuk om te
zien hoeveel animo er is, er zijn nauwelijks afmeldingen. Het zal heel fijn

zijn om alle blije gezichtjes weer te
zien. We hebben gemerkt dat vooral
het sociale aspect gemist wordt.
We zijn een hechte vereniging in het
dorp en wanneer je soms wel drie

keer per week met elkaar sport, ga je
elkaar vanzelfsprekend heel erg missen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

BEZORGERS
GEZOCHT!
VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Venray Centrum
Oirlo

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
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Burgerinitiatief in Leunen
Door de komst van nieuwbouwwijk de Steeg in Leunen heeft de gemeente onlangs de komgrens van Leunen
verlegd. Dit zodat de Sint Isidorusstraat binnen de komgrenzen van het dorp kwam te liggen. Omwonenden en
dorpsraad Leunen waren van mening dat alleen het verplaatsen van de komgrens niet voldoende was en
klopte bij de gemeente aan om een representatieve dorpsentree en een snelheidsremmer te creëren.

De gemeente was bereid om een
plateau te realiseren onder de voorwaarde dat de buurt of het dorp de
komgrens representatief aan zou
kleden. Dorpsraad Leunen sloot een
samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente af voor de realisatie en het
beheer van bloembakken en inmid-

dels zijn deze door omwonenden in
eigen beheer gemaakt, op de komgrens geplaatst en aangeplant.
“Je merkt dat de gemeente zoekende
is op welke manier zij meer ruimte
kunnen bieden aan bewonersinitiatieven. Burgers worden immers steeds
mondiger, zelfredzamer en creatiever.

Als dorpsraad denken wij hier graag
in mee. Een leefomgeving waar je zelf
aan mee hebt mogen denken of je
steentje aan bij hebt kunnen dragen,
voelt toch voor iedereen het meest
prettig”, aldus dorpsraadlid Sander
Helleger.

Pas goed op
elkaar

Te veel geluidshinder
in groot deel Smakt
De komst van een zonnepark tussen A73 en spoorlijn veroorzaakt
te hoge geluidshinder in een groot deel van Smakt. Dat blijkt uit
een onderzoek dat werkgroep zonnepark Smakt heeft laten uitvoeren door Nederlandse Stichting Geluidshinder op basis van
geluidskaarten van het RIVM.
De geluidsoverzichten zijn door
de werkgroep naar alle gemeenteraadsleden gestuurd. In de
berekening is de cumulatieve
geluidshinder gemeten, inclusief
de weerkaatsing van het snelweggeluid van de A73 door het zonnepark. Daarnaast heeft Smakt
geluidsoverlast van de spoorlijn.
“De geluidskaarten van het RIVM
en de cijfers waarop het onderzoek van de Nederlandse Stichting
Geluidshinder is gebaseerd, zijn
een paar jaar oud. Sindsdien is
geluidsbelasting door de A73 alleen
maar toegenomen”, zegt Ivonne
van Duren van werkgroep zonnepark Smakt. “Gemeente Venray
stelt dat het wel meevalt met de
geluidshinder. Ik heb het idee dat
de gemeente totaal geen idee
heeft wat er speelt. In geen enkel
ander dorp is de geluidsbelasting
zo groot als in Smakt.”
Ze wijst erop dat de woningen dicht
bij de A73 tegen de grens van de
maximale toegestane geluidsbelasting aanzitten. “Rijkswaterstaat
geeft ook aan dat de grenzen zijn
bereikt. Voor een goed woon- en
leefklimaat is er geen ruimte meer
in de geluidsbelasting. Het verkeer
op de A73 wordt alleen maar drukker. Terwijl we in Smakt nog een
verdubbeling van de spoorlijn krijgen. Nu ik vanwege de coronacrisis

veel thuis werk, valt het me op dat
er zo veel goederenvervoer over
het spoor is.”
In de geluidsmetingen is nog
geen rekening gehouden met de
geluidscontouren van vliegbasis
De Peel. Smakt ligt in de aanvliegroute van het vliegveld. Ook de
toename van het vrachtverkeer
door het nieuwe bedrijventerrein
De Spurkt vlakbij Smakt betekent
extra geluidsbelasting. “Dit komt er
allemaal nog bovenop, terwijl de
geluidshinder nu al veel te hoog is.
Het wordt dus alleen maar erger”,
stelt Ivonne van Duren.
Bij 16 van de 21 meetpunten in
Smakt staat te geluidsbelasting in
de rode cijfers. De hoogste piek is
bij het adres Spurkt 12. Volgens het
RIVM is hier sprake van een zeer
slechte geluidskwaliteit. Bij vier
punten geeft de meting een slechte
geluidskwaliteit aan. Dit is aan de
St. Jozeflaan 38-44 (tweemaal) en
aan Loobeek 3 en Pelgrimslaan
11. Bij elf andere meetpunten met
een hoge geluidsbelasting is er
sprake van matige geluidskwaliteit.
Dit zijn adressen aan St. Jozeflaan,
Pelgrimslaan, Maasheseweg,
Loobeek en Spurkt. Op vijf gemeten
punten in Smakt is er sprake van
een redelijke geluidskwaliteit.
Tekst: Henk Willemssen

Pas goed op elkaar waren de woorden die de overheid gebruikte om aan te
geven dat je in isolatie er niet alleen voor staat. Maar hoe doe je dat precies?
Je buurman of buurvrouw kan boodschappen voor je doen. Je zoon of dochter
belt je elke dag even op om te kijken hoe het met je gaat. Je kleinkind laat
via de telefonische videoverbinding zien dat ze een schattige tekening voor
je gemaakt heeft.
Prachtig. Maar hoe moet dat met het geloof, de kerk! Zeker in deze tijd van
Covid-19 is het samen zijn en samen bidden belangrijker dan ooit. Moet u
daarbij het risico van besmetting ondergaan? Zeker niet!
Omroep Venray en de Sint ‘Petrus Bandenkerk (Grote Kerk) hebben vanaf
het eerste weekend van de lockdown de handen ineen geslagen zodat u
niks hoeft te missen.
Elke zondag en op speciale kerkelijke feestdagen zijn we van de partij.
Tenminste tot aan het einde van deze crisis. De uitzendingen worden door
ons nieuw opgezet Kerk-TV team bestaande uit enthousiaste vrijwilligers
uitgezonden op zowel de Facebookpagina van Omroep Venray als op
Omroep Venray TV. Dit naast de radio-uitzendingen welke, we al jaren live
uitzenden.
Op deze manier zorgt Omroep Venray voor u!

Venray geeft gehoor
aan Bevrijdingstaptoe
Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl

Burgemeester Luc Winants gaf een oproep aan alle trompettisten in
de gemeente Venray om vanuit thuis op maandag 4 mei om 19.58 uur
de Taptoe Infanterie mee te spelen. Zowel trompettisten als andere
muzikanten uit de gemeente hebben hier massaal gehoor aan
gegeven. Conform alle coronamaatregelen voerde iedere muzikant
de Bevrijdingstaptoe op een andere plek uit.

0705 \ politiek
Venray Lokaal

Corona‘tijd’ voor bezinning en zelfreflectie
In de befaamde Four Freedoms Speech van president Roosevelt
benoemde hij vier vrijheden die voor ieder mens moesten
gelden: v
 rijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst,
vrijwaring van vrees en vrijwaring van gebrek.
Waar het hart vol van is, loopt de
mond van over. Het heeft zeventig jaar geduurd, maar de bandeloze
naoorlogse vrijheid (naar Amerikaans
model) blijkt soms te bestaan uit tot
religie verheven hebzucht en bezitsdrang. Misschien dat de huidige crisis
ons duidelijk maakt dat de ingeslagen

VVD Venray

weg meer dan genoeg een doodlopende weg is.
Het feest heeft ruim zeventig jaar
geduurd, maar nu is het voorbij.
De koek is op. Maar niet getreurd
want de jeugd heeft nog steeds de
toekomst. Zolang ze van de oudere
generaties maar de vrijheid krijgen

om te leren van de fouten en vergissingen die er in het verleden zijn
gemaakt.
Reden dat we in samenhang met de
vier vrijheden ons solidair en niet solitair dienen te gedragen. Als we al iets
hebben kunnen leren van oorlogen,
missies en de huidige coronapandemie is het dat we veel aankunnen.
Lokaal moet er aandacht komen
voor het postcoronatijdperk waarin
woningcorporaties weer werk maken
van solidariteit. Waarin we alles doen

tegen huiselijk geweld, de schulddienstverlening herinrichten met
nieuwe maatstaven, de oorzaak
bestrijden die de noodzaak van een
voedselbank bepalen en stil staan bij
het gevoel van saamhorigheid.
Bedenk dat het woord saamhorigheid een grote gemene deler is en
dat dat gevoel altijd waar is en alléén
van jou. Het virus toont wat echt van
waarde is.

is gegaan. Hierin zijn voor Venray criteria afgesproken om initiatieven voor
de opwekking van duurzame energie
te toetsen. Tot zover is iedereen het in
grote lijnen eens.
Maar als diezelfde energietransitie (waar we ons via de RES en KODE
Venray aan committeren) echt concreet
wordt, zoals bij het zonnepark Smakt,
dan wordt het totaal anders. Wanneer
mensen zien wat initiatieven betekenen voor hun woonomgeving dan ontstaat weerstand. Weerstand die niet

gemakkelijk weggenomen kan worden
met een omgevingsdialoog.
VVD Venray heeft begrip hiervoor, wil
ook op zoek naar draagvlak en oplossingen maar vindt het inmiddels niet
netjes om plannen geheel te weigeren
als ze aan de KODE voldoen. Ook wanneer een deel de omgeving zich tegen
de plannen heeft gekeerd. De rug recht
houden in dit soort dossiers vraagt om
politieke moed.

Peter Custers. commissielid

Wie a zegt
Voor de komende raadsvergadering 12 mei zijn twee voorstellen
geagendeerd die allebei gaan over klimaatverandering en energietransitie. Namelijk de Regionale Energie Strategie (RES) en het zonnepark Smakt. Het eerste wordt een hamerstuk en het tweede belooft
politiek vuurwerk te worden met ongewisse afloop. Hoe kan dat toch,
ze gaan immers beide over hetzelfde onderwerp?
De RES is de regionale uitwerking van
het klimaatakkoord. Zo algemeen en
vaag dat er niemand over valt, een
verplicht nummertje van Rijkswege:
‘veel geblaat en weinig wol’. Tekenend
is dat de consultatie van alle gemeen-
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teraden geen inhoudelijke reacties
heeft opgeleverd. Daarmee is het ook
volstrekt onduidelijk wat we er mee
opschieten.
Iets meer houvast geeft de KODE
Venray die afgelopen najaar van kracht

Harrie van Oosterhout

Corona en milieu
Als gevolg van de coronauitbraak hebben wij kunnen zien dat de lucht
in Italië en waarschijnlijk ook bij ons veel schoner is geworden.
Dat zou ons aan het denken moeten zetten en het probleem daar
neerleggen waar het thuis hoort. Door de totale lockdown is het
autoverkeer stilgevallen en zijn veel fabrieken gesloten. Ook is er
weinig vliegverkeer. Veebedrijven hebben normaal doorgewerkt.
Maatregelen om het verkeer, luchtvaart en de industrie schoner
te maken zullen, als de techniek beschikbaar is, sneller moeten
worden ingevoerd.
De veehouderijen hebben met hun
stalsystemen de stikstofdepositie
al met 60 tot 70 procent naar

beneden gebracht en zij kunnen in
2030 hun doelen halen als wij ze
met behulp van de techniek daar

de kans voor willen geven. Door de
evenwichtsbemesting komt er al
niet meer stikstof in de grond dan
voor een optimale groei van planten
nodig is. De groei van deze planten
neemt ook een heleboel CO2 uit
de lucht. Kortom, willen wij onze
doelen halen dan moeten wij aan
het werk en geloven dat wij alleen
met technische maatregelen er
kunnen komen. Innovatie is beter
dan stilstand.
Jac Derikx, gemeenteraadslid

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.

Zestien sociale huurwoningen

College wil woonhof op locatie De Kemp
mogelijk maken
Het College van B&W van Venray wil een woonhof realiseren op het terrein van de voormalige basisschool
De Kemp aan de Kruitweg in Venray. Daarom brengt het college het ontwerpbestemmingsplan in procedure. Het plan van Wonen Limburg omvat maximaal zestien sociale huurwoningen, parkeerplaatsen en een
gezamenlijke binnentuin.
Met groen licht voor het plan van
Wonen Limburg voert het college ook
een motie van de gemeenteraad uit.
De raad riep in 2016 het college op de
haalbaarheid van een woonhof op de
locatie De Kemp te onderzoeken. Het
terrein van de inmiddels gesloopte
voormalige school ligt al jaren braak.
Gegadigden konden plannen voor een
woonhof indienen. Uiteindelijk koos
het college voor het plan van Wonen
Limburg.

Samen Wonen-concept
Het gaat op de locatie De Kemp om
twaalf levensloopbestendige woningen, geschikt voor ouderen, en om
vier eensgezinswoningen. De woningen krijgen allemaal een berging en
parkeerplekken. Wonen Limburg wil

het hofje bouwen volgens het Samen
Wonen-concept. ‘Samen Wonen’ wil
mensen vroegtijdig betrekken bij de
ontwikkeling van nieuwe manieren
van wonen en ontmoeting stimuleren. Het ontwerp voor de gezamenlijke binnentuin wordt ook door de
nieuwe bewoners samen gemaakt.

Woonvisie
Volgens wethouder Martijn van der
Putten voorzien de woningen in
behoefte. “Het plan past in de prestatieafspraken met Wonen Limburg
en in onze visie op wonen doordat
het plan meer variatie in woningen
en ruimte voor experiment biedt.
We willen ervoor zorgen dat iedere
woonconsument in Venray een passende woning kan vinden.” Van der

Putten benadrukt dat het nog om een
bestemmingsplan gaat en dat de uiteindelijke bouwplannen nog kunnen
veranderen.

Plan ter inzage
Ook corporatiebestuurder Ger Peeters
is verheugd om door te kunnen gaan
met dit project. “Blij dat we vooruit
kunnen, dat we op meerdere plekken
in Venray bezig kunnen zijn met het
realiseren van een thuis voor iedereen. In deze tijd blijkt dit belangrijker
dan ooit.”
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter
inzage en is te vinden op de website van de gemeente. De gemeenteraad stelt later dit jaar het definitieve
bestemmingsplan vast. Daarna kan
de bouw van start.

Wij zijn op zoek naar een

gemotiveerde bakker
die graag ons team wil komen versterken.
Wil je graag met je handen werken? En hou je van aanpakken?

Werkzaamheden
• het bereiden/verwerken
van deeg;
• bereiden diverse soorten kleinen grootbrood en ambachtelijke streekproducten;
• bereiden van diverse soorten
vlaaien;
• het bedienen van machines;
• het schoonhouden van je
werkplek;

• Je werkt in een klein team
van 5 bakkers.
• De uren zijn in overleg en
relatief weinig nachtwerk.
• We bieden een salaris volgens
bakkers CAO.
• Bij goed functioneren volgt
een vast contract.
Interesse? Voor vragen of meer
info kun je altijd mailen naar
info@bakkerijsmits.nl

Lottum 077 463 16 90 | Well 0478 50 37 02
www.bakkerijsmits.nl

08

jongeren \ 0705

15-vragen aan

Imke Derks Venray
beste kunnen doen om mij te helpen. Ze snappen ook dat het voor
mij irritant is als mijn manier van
werken bij mijn vader heel anders
is dan bij mijn moeder. Ze proberen ook zo veel mogelijk te helpen
met school en te controleren of ik
wel goed op schema loop met het
leren.

Wat vind je het moeilijkste vak?
Ik heb in al mijn schooljaren moeite
gehad met wiskunde. Ik ben er nooit
goed in geweest en vind er ook
gewoon helemaal niks aan. Al die
sommetjes en formules die allemaal
op elkaar lijken maar toch net iets
anders zijn. Ik kan erg moeilijk onthouden welke formule nu waarbij
hoort en gebruik ook vaak de verkeerde formules. Met Duits heb ik
voorgaande jaren niet veel moeite
mee gehad, maar nu in de vierde is
het ineens een stuk lastiger geworden en snap ik er niets meer van.
Van de grammatica niet, maar ook
die lange zinnen. Elke keer is er wel
minimaal een woordje in de zin dat
ik elke keer vergeet of verkeerd
schrijf.

Wat vind je moeilijk aan
online les?
Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Imke Derks
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat zou jij als advies geven aan
jezelf in de brugklas?

gewoon dat we een paar dagen examens kregen en er dan werd gekeken of je geslaagd.

Wat vind je ervan om thuis
examens te maken?

Dat ik echt op tijd moet beginnen
met leren en alles van huiswerk
goed moet bijhouden. En zorgen
dat ik niet ga achterlopen. Dat kan
het namelijk erg lastig maken om
goede punten te halen, aangezien je
uiteindelijk meer moet leren. Als je
achterloopt is het ook moeilijk om bij
te houden wat je nog allemaal moet
doen.

Eigenlijk is dat niet eens zo heel erg,
aangezien ik thuis voldoende hulp
kan krijgen en ik niet hoef te gaan
stressen. Normaal zie ik in de klas
dat andere kinderen al klaar zijn en
ik nog lang niet. Daar krijg ik soms
best stress van en dan wil ik ook snel
klaar zijn. Als ik dit thuis moet doen
zijn er geen andere mensen bij, dus
heb ik daar ook helemaal geen last
van.

Wat vond je eng in de brugklas?

Vind je het spannend?

Ik zat in de brugklas met één meisje
dat ik kende. Gelukkig was dat ook
een vriendin van mij dus ik was in
ieder geval niet alleen. Dat is wel
iets waar ik van tevoren heel erg
bang voor ben geweest. Wat nou als
ik alleen in een klas zou komen met
mensen die ik niet ken? Ook was ik
best bang dat ik vriendinnen van
de basisschool niet meer zou zien,
omdat we niet meer bij elkaar in de
klas zouden zitten. Gelukkig is het
uiteindelijk allemaal goed gekomen
en heb ik nu met veel vriendinnen
van vroeger nog steeds contact.

Ja, als ik nu geen goede cijfers haal
voor die examens begin ik volgend
jaar meteen slecht en moet ik meteen vanaf het begin veel moeite
doen om die lage examenpunten op
te halen. Er zijn ook een paar mensen in mijn jaar die expres blijven
zitten. Ze kunnen wel over maar ze
zijn bang dat ze te laag punten hebben voor het examenjaar.

Wist je in de brugklas al veel over
examens?
Nee, eigenlijk wist ik toen heel erg
weinig over examens. Het enige dat
ik wist was dat je aan het einde van
de middelbare school examens hebt
die zouden beslissen of je zou slagen
of niet. Ik wist niets over herkansingen. Ik wist toen ook nog niet dat ik
in het jaar voor mijn examen al toetsen zou hebben die mee zouden tellen voor mijn examen. Ik dacht altijd

Hoe ga jij hiermee om?
Ik probeer thuis zo veel mogelijk te
doen voor alle vakken, zodat ik goed
voorbereid ben. Ik wil niet in de laatste week nog alles moet leren en
inhalen. Dat geef mij namelijk heel
veel stress en het is ook een stuk
minder leuk, omdat je dan echt de
hele dag bezig bent met school en je
bijna niets anders kunt doen.

Hoe gaan je ouders met thuisonderwijs om?
Mijn ouders zijn gescheiden maar
ze proberen wel zo veel mogelijk
met elkaar te overleggen over hoe
het nu gaat met mij en wat ze het

Soms heb ik bijvoorbeeld dat mijn
WiFi eruit ligt thuis en dan mis ik die
les dus gewoon. En ik woon met zes
mensen thuis, dus ik heb ook wel
eens dat er geen plek in huis is waar
ik rustig mijn les kan volgen zonder
gestoord te worden en dat is redelijk
lastig.

Heb je liever echt school of online
school?
Ik heb op langere termijn veel liever echt school. Ik vind het namelijk
best lastig om zelf alle stof in mijn
hoofd te krijgen en te begrijpen.
Natuurlijk vind ik school ook niet
altijd leuk, maar het is wel beter
voor mij omdat de stof zonder goede
uitleg niet tot mij doordringt. Voor
een weekje vind ik het natuurlijk
heerlijk om online school te hebben. Je kunt zelf een beetje bepalen
wat je wanneer doet en hoelang.
Daarnaast kun je ook de hele dag in
een joggingsbroek en een hoodie
lopen zonder dat mensen er wat van
zeggen. Of je kunt zelfs vanuit je bed
met wat lekkers aan school werken.
Dat vind ik eigenlijk ook wel lekker.

Wat mis je het meeste nu in
quarantaine?
Mijn vrienden. Normaal zag ik ze
altijd op school en ‘s avonds in het
weekend. Nu zie ik ze helemaal niet
meer en kan ik alleen maar thuis zitten. Dat kan best gezellig zijn, maar
op een gegeven moment wordt
het best irritant met mijn broertjes.
Sinds een weekje bel ik zowat elke
avond met een groepje vrienden
op mijn kamer. Ook in het weekend en daar is mij familie dan weer
iets minder blij mee. Op momenten
dat we ‘s avond met zijn allen film
zouden kijken, zit ik boven op mijn
kamer te bellen. Ook niet heel gezellig voor mijn familie.

Maak jij je zorgen over het
coronavirus?
Van de ene kant kan het natuurlijk keigevaarlijk zijn en overlijden
er best wat mensen aan, maar aan
de andere kant is er gezegd dat het
grote deel van de bevolking besmet
zal worden met het virus en er
niet heel veel aan te doen is op dit
moment. Waar ik wel bang voor ben
is dat er dadelijk toch weer heel veel
mensen tegelijk ziek worden en er
niet genoeg plek is in de ziekenhuizen en er keuzes gemaakt moeten
worden over wie worden geholpen
en wie niet. Dat kan een hele vervelende situatie worden.

Als iemand nu uit een coma
ontwaakt, hoe zou je de situatie
uitleggen?
Ik zou niet meteen alles vertellen.
Ik denk dat diegene het niet fijn zou
vinden als ik meteen zou zeggen dat
er een crisis is en veel mensen ziek
worden en sommigen overlijden.
Dat zou ik zelf ook niet fijn vinden.
Ik zou denk ik als eerste rustig uitleggen dat het op dit moment niet
geweldig goed gaat met de wereld.
En zodra dat langzaam is doorgedrongen in kleine stapjes doorvertellen.

Wat vind je ervan dat mensen
nog steeds afspreken?
Ik vind het niet heel slim.
Natuurlijk snap ik dat je mensen mist,
maar als iedereen naar buiten blijft
gaan, gaat dit alles nog langer duren.
Ik ga wel eens naar buiten om een
rondje te gaan lopen. Meestal spreek
ik dan ook met een vriendin af zodat
ik het gezellig heb. Ik probeer dan
ook elke keer met iemand anders
te gaan, zodat ik met iedereen even
fatsoenlijk kan bijkletsen. Ik spreek
ook niet meer af met meer dan drie
personen, omdat ik dat niet slim vind.
Ik mag van mijn ouders ook niet meer
bij anderen naar binnen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Dat je altijd moet doorzetten en niet
moet opgeven. Mijn moeder zegt
ook vaker: ‘als je het echt wilt dan
kun je dat’. Vaak geeft mij dit de
moed om iets te doen. Met toetsen voor school, maar ook voor hele
andere dingen. Ik vond het vroeger
namelijk heel eng om in achtbanen
te gaan. Vriendinnen en familie durfden vaak wel en dan moest ik wachten. Als er dan een lange rij stond,
was dat best saai. Op een gegeven
moment was ik er klaar mee en
heb ik tegen mezelf gezegd: ‘kom
op Imke het is keisaai om te wachten en die achtbanen zijn keileuk’.
Toen ben ik eerst in een wat langzamere achtbaan gestapt, maar langzaam maar zeker werden ze steeds
heftiger en nu durf ik gewoon overal
in. Ik ben altijd best blij geweest met
dit advies. Het heeft me bij best veel
dingen een stuk verder gebracht.
Ik geef dit advies nu ook vaker aan
andere mensen, zodat ook zij stukken verder komen.

Hoi

Column

Zes jaar
Raayland
Zes jaar kwam ik er bijna elke
dag. Zes hele lange jaren.
Zes jaar naar de middelbare
school. Eerst heb ik vier jaar
vmbo gedaan, het oude mavo
dus. Daarna nog twee jaar
havo. Wat heb ik een hoop
ervaringen en herinneringen
van die school. Hele mooie
herinneringen, maar ook hele
slechte. Ik heb het allemaal
beleefd op zes jaar Raayland.
Het begon allemaal in september
van 2014, de brugklas. Opeens ben
je weer de jongste, alles is nieuw
en alles is eng. Al tien minuten
van te voren sta je bij het klaslokaal. Altijd je huiswerk af hebben
en nooit te laat komen, dat was de
brugklas. Het jaar waar ik vriendinnen maakte en het jaar waar ik
mijn zelfvertrouwen pas echt verloor. Toen kwam de tweede, alles
was al minder eng en de brugklassers waren opeens heel vervelend.
Verder een prima jaar. Toen kwam
de derde. Aan het begin van het
schooljaar had ik het contact verbroken met de vrienden uit mijn
dorp, omdat ik werd gepest en in
november werd ik toen door mijn
vriendinnengroep gepest. Elke dag
ging ik met tegenzin naar school,
soms was ik ‘ziek’ en soms spijbelde ik. Alles om maar niet naar
school te hoeven. Na het vreselijke
derde jaar, kwam ik in mijn examenjaar van het vmbo terecht. Ik
had geen vriendinnen meer en at
elke pauze alleen. Ik ging wel naar
de lessen toe en slaagde uiteindelijk cumlaude. In de vierde kreeg
ik mijn zelf vertrouwen weer terug
en deed ik wat ik zelf wilde. Het
vmbo was vreselijk voor mij en iets
wat ik graag weer wil vergeten.
Vier jaar met tegenzin naar school
gaan, gun ik niemand. Ook niet
mezelf. Toen kwam de havo, voor
mij een nieuwe start. Ik kende er
niemand en niemand kende mij,
daar heb ik mijn huidige vriendinnengroep leren kennen. Allemaal
meiden, die ik graag over veertig
jaar nog spreek. Voor het eerst ging
ik weer met plezier naar school. Ik
genoot weer en mijn lichte depressie verdween. Nu ben ik bijna
geslaagd en toch blij ondanks alles
wat ik heb meegemaakt. Het was
veel en lang, maar ik ben eindelijk klaar. Doei Raayland, tot nooit
meer.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Er zijn genoeg logistieke distributiecentra in Venray
We kunnen er niet omheen, de grote logistieke bedrijven zijn beeldbepalend voor Venray. Sinds kort zijn er weer twee megadistributiecentra
(DHG en Syncreon) op het industrieterrein Smakterheide aan de Maasheseweg verrezen. Er stonden op Smakterheide al drie grote centra en
op industrieterrein De Blakt al vier megahallen.
Deze negen blokkendozen hebben elk een
grootte van circa 50.000 vierkante meter.
Daarin worden hoofdzakelijk artikelen verzameld
en geassembleerd die als compleet product
weer naar elders worden gedistribueerd.
Voor de werkgelegenheid in Venray voegen
deze bedrijven nauwelijks iets toe, slechts een
beperkt aantal van die arbeidsplaatsen wordt
ingenomen door personen die daadwerkelijk in
Venray woonachtig zijn.
De gemeente ontvangt elk jaar circa 700.000

euro aan Onroerend Zaak Belasting (OZB) van die
distributiecentra. Alleen werknemers die in Venray
wonen, besteden hun inkomen in Venray. Aan de
overige werknemers verdient Venray helemaal
niets.
Op het nieuw aan te leggen industrieterrein
De Spurkt ligt 30 hectare grond te wachten op
bebouwing. Vanwege de werkgelegenheid in
Venray kan men zich afvragen of het zinvol is om
ook daar megadistributiecentra te laten bouwen.
Mogelijk kan de gemeente promoten dat het de

voorkeur verdient om meer maakindustrie naar
Venray te krijgen.
Op grond daarvan wil de Stichting Burgers van
Venray de mening van de inwoners van Venray
hierover polsen. Gedurende de maand mei kunt
u op haar website www.burgersvanvenray.nl
reageren op de stelling: Er zijn genoeg logistieke
distributiecentra in Venray.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray april

Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraai
Gedurende de maand april hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening kunnen geven op de
stelling: Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraai.
Het resultaat van die peiling liegt er niet om.
Vrijwel unaniem is men van mening dat er eens
een keer garen op de klos moet komen met de
besluitvorming vanuit de gemeenteraad.
98 procent van de respondenten is van mening
dat het al veel te lang duurt voordat er een
besluit wordt genomen over de plaats waar de
nieuwe supermarkt van Aldi moet komen.
Hoewel alle reacties aangeven dat er een keuze
moet worden gemaakt, zijn de meningen
over de uiteindelijk te kiezen locatie niet echt
uiteenlopend. De meeste personen geven de
voorkeur aan de locatie waar nu de leegstaande
school De Toverbal staat. De hoek van de Noorden Westsingel achter de Hoge Beek-flat blijkt
een aanvaardbare mogelijkheid, niet alleen
voor de inwoners van De Brabander maar ook
voor iedereen die in de Noord-West hoek van
Venray woont. Maar ook andere locaties worden
in de reacties benoemd. Er wordt verwezen

naar De Brier en de oude melkfabriek. Dat er al
drie Jumbovestigingen zijn, wordt ook vreemd
gevonden. Om die reden wordt aangeraden om alle
reacties die op de website Burgers van Venray zijn
geplaatst nog na te lezen. Enkele reacties daaruit
laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
Zowel Frits als Hay Philipsen verwoorden
hun standpunt duidelijk en schrijven: “Knoop
doorhakken. Locatie Toverbal biedt voldoende
ruimte en is vlakbij De Brabander. Locatie De Brier
kan ook heel goed, zou die hoek van Venray flink
‘upgraden’. Ophouden met oeverloze discussies en
steeds nieuwe onderzoeken.”
Joos stelt dat er in feite geen gesteggel is maar
besluiteloosheid van het College van B&W. “Een
groot gedeelte van de inwoners van Venray zal
het weinig uitmaken waar de Aldi komt. Naar mijn
mening moet gekeken worden naar een redelijke
spreiding van supermarkten over de wijken.
Hierbij moeten de belangen van de inwoners voorop

staan en niet de belangen van de individuele
supermarkthouder. Gezien de spreiding nu is de
enige juiste plaats voor een supermarkt de locatie
Toverbal. Hierdoor wordt ook wijk De Brabander
gediend. De politieke machtsverhouding mag wel
eens doorbroken worden, kies voor het belang van
de inwoners en niet voor een politieke partij.”
Wim vindt dat de gemeente zich veel teveel met
de supermarkten bemoeit. “Laat ze het lekker
zelf uitzoeken. Dit alles is veroorzaakt door de
gemeente zelf, vanwege de besluiteloosheid en het
vastgestelde beleid van jaren geleden. Gemeente
neem in ieder geval een besluit, zodat men verder
kan. Onderzoek is niet nodig en heeft al teveel geld
gekost.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Oh, zit dat zo!

Uitstel van belastingbetaling,
sigaar uit eigen doos?
De belangrijkste fiscale maatregel die is genomen in verband met het coronavirus is een generiek uitstel van betaling voor ondernemers.
Dat geldt voor bijna alle belastingen, dus inclusief inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit uitstel
moet wel worden aangevraagd.
Wordt de belasting niet betaald
dan volgt een naheffingsaanslag.
Een verzoek om uitstel kan pas daarna
worden ingediend. Voor het verzoek
is een formulier op de site van de
Belastingdienst beschikbaar. Is uitstel
aangevraagd, dan geldt dat ook voor
andere (latere) belastingaanslagen.

Voor veel ondernemers zal de omzet
belasting over het eerste kwartaal
of de loonheffing over de maand
maart, die beide eind april betaald
hadden moeten zijn, de eerste belas
ting zijn die ze niet kunnen betalen.

Uitstel van betaling geldt voor drie
maanden. Daarna kan regulier uit
stel worden gevraagd, maar daar
voor geldt dan wel een uitgebreide
procedure, waarbij onder meer de
levensvatbaarheid van de onder
neming moet worden aangetoond
door de ondernemer.
De vraag rijst dan ook of er hier geen
sprake is van een sigaar uit eigen
doos. Immers als door de corona

crisis maandenlang geen omzet
wordt gegenereerd, dan is het maar
de vraag of er na de eerste peri
ode van drie maanden uitstel wél
voldoende liquiditeitsruimte is om
aan de verplichtingen te voldoen.
De Belastingdienst laat de onderne
mer spartelen maar knijpt vervolgens
alsnog de keel dicht.
Voor de ondernemer in nood is het
wellicht beter te kijken naar de voor
lopige aanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting 2020. Deze is
gebaseerd op de verwachting van
een ‘normaal’ belastingjaar en in dit
bizarre coronajaar waarschijnlijk te
hoog. Door een verzoek om verminde
ring van de aanslag in te dienen komt
de reeds betaalde belasting terug.
Voor de vennootschapsbelasting is

het ook mogelijk om een zogenaamde
coronareserve op te nemen in de aan
gifte 2019 voor het verwachte verlies
over 2020. Dat helpt de liquiditeits
positie van de ondernemer wél.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

Willy’s Wereld

Column

Troep
Uiteindelijk stond ook ik in die
onvermijdelijke rij. Gelukkig in
de auto dus geen zorgen over de
1,5 meter afstand. Samen met
mijn lotgenoten stond ik een
klein uurtje te wachten. En dat
alleen maar om af te geraken
van een hoop troep.
Het was erg druk bij het milieustation. Ik had verwacht dat ondertussen heel Venray zijn meuk wel had
opgeruimd maar dat bleek ijdele
hoop te zijn. Als voorbereiding op
een aanstaande verhuizing (nee,
nog niets concreets maar we zijn
op weg) heb ik deze tijd aangegrepen om de lang uitgestelde zolderopruiming toch maar eens gaan
aan te pakken. Dat uitstellen is
trouwens wel een irritante eigenschap van mezelf. Heb er zelfs een
workshop over gevolgd en boek
over gekocht. Maar, u voelt hem al,
dat boek is nog nooit uitgelezen.
Maar goed, dat terzijde.
Tijdens het opruimen bleef ik me
verbazen wat voor spul een mens
verzamelt in zijn leven. Ik was daar
al achter toen ik de flat van mijn
overleden broer leeg ruimde maar
ik had niet verwacht dat wij ook
zo’n verzamelaars waren. Er stonden dozen bij die vijfentwintig jaar
geleden de zolder op zijn gekomen
en nooit meer zijn open gegaan.
Wat een waanzin.
Toen ik in mijn volgepakte transporter zat te wachten moest ik ook
denken aan al die andere auto’s
in de rij. En aan al die mensen die
al aanhangers, kofferbakken en
busjes vol met troep weg hebben gebracht. Veel zinloze hebbedingetjes, overdaad aan kleding,
afgedankte meubeltjes, allemaal
prularia waarvan we bij aankoop
verwachten dat ze ons leven gelukkiger maken maar waarvan het
weggooien juist een opluchting
blijkt te zijn.
De opruimwoede is in elk geval
nog niet voorbij. Toch maar eens
proberen om bij de komende verhuizing niet weer dozen mee te
sjouwen om vervolgens vijfentwintig jaar op zolder te laten staan.
Misschien dat boek over uitstelgedrag ook maar eens wegdoen.
Geluk zit niet in spullen die je hebt.
Dat zit hem in herinneringen die
je hebt opgebouwd of nog op gaat
bouwen. Zou fijn zijn als we dat
binnenkort weer eens buiten de
deur kunnen doen. Hou vol!

Willy
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cultuur
\ 0705
Stuur een
foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

Er gloort licht aan de horizon. Het aantal besmettingen daalt, de ziekenhuisopnames worden minder en de IC lijkt haar grootste
piek gehad te hebben. De kinderen zijn begonnen met sporten en de basisscholen gaan volgende week weer open. Maar we
zijn er nog niet. Met z’n allen moeten we nog een tijdje discipline opbrengen, zodat we straks weer veilig kunnen genieten van
vakanties, evenementen en een drankje op het terras.
Fysieke verbinding blijft voorlopig nog even beperkt, daarom willen wij met deze pagina in HALLO mensen een hart onder de riem
steken. Opnieuw hebben we een heleboel foto’s ontvangen, dank daarvoor! Volgende week maken we opnieuw zo’n pagina. Dus
voelt u zich ook verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Heeft u ook zoveel waardering voor de
mensen in de zorg die dag in dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl
met vermelding van naam en woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

0705 \ enzo
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Geplukt

Tanya Stoyanova Venray
Ze verhuisde vorig jaar vanuit Bulgarije naar Venray om hier een nieuw leven op te bouwen met haar man. Inmiddels hebben Tanya en haar
man Stefan hun draai in Venray gevonden. Ze is zelfs een onderzoek gestart naar de overeenkomsten in de Nederlandse en Bulgaarse taal.
Deze week wordt de 50-jarige Tanya Stoyanova geplukt.

Tanya Stoyanova groeide op in
de hoofdstad van Bulgarije als
een onbezorgd kind. Volgens
haar waren binnen haar gezin de
cultuur, tradities, creativiteit, kunst
en manieren vergelijkbaar met
Nederlandse gezinnen. “Toen het
communisme in Bulgarije opkwam,
werd het land Russisch gericht
en kregen we op school vooral
Russische propaganda voorgelegd.
Ik spreek daarom ook Russisch.
Er werd op school gezegd dat
Russen de radio en elektriciteit
creëerden, maar later kwam ik er
achter dat dit ver weg stond van de

historische feiten. Ik was altijd wantrouwig over alles wat ik leerde.”
Tanya rondde uiteindelijk de universiteit in Sofia af en trouwde in
1992 met Stefan. Samen kregen ze
drie kinderen: twee dochters en een
zoon. Volgens Tanya was het leven in
Bulgarije zwaar; haar man Stefan verdiende 300 euro per maand als douanier op het vliegveld in de hoofdstad.
Tanya werkte niet, ondanks dat ze
ingenieur is, omdat ze hun drie kinderen moest verzorgen. “Omdat mijn
man zo weinig verdiende, konden we
geen eten en ook niet de elektriciteit van onze flat betalen. Er is geen

s ociaal vangnet in Bulgarije.”
Ook hebben Bulgaren weinig vrijheid,
zegt Tanya. “De vader van Stefan was
een bekende schrijver en filosoof in
Bulgarije en tegen de communisten in
het land. Hij heeft veel kritiek gehad
omdat hij pro Europese Unie was.”
Dit was voor Tanya de aanleiding
om een boek te schrijven over haar
familiegeschiedenis. “Daar heb ik tien
jaar aan gewerkt.”

Nieuw vaderland
In 2017 kwam haar zoon in contact
met een uitzendbureau in Sofia dat
werk voor hem zocht in Nederland.

Uiteindelijk kreeg ook Tanya in 2019
werk in Nederland, in Venray om
precies te zijn. Daarna volgde haar
man samen met hun twee dochters.
“Venray is mijn dorp geworden en
Nederland mijn nieuw vaderland. Het
is hier r ustig en mooi. Ik zou graag
willen dat mijn drie kinderen ook
hier komen wonen, maar zij studeren
nog aan de universiteit in Bulgarije.
Het is voor hen moeilijk om nu tijdens de coronacrisis rond te komen.
In Bulgarije krijg je geen steun van
de overheid en zij verdienen maar 10
euro per dag als ze gaan werken.”
Tijdens de verhuizing vonden Tanya

en Stefan steun bij de katholieke
kerk in Venray. “In Bulgarije zijn er
weinigkatholieke kerken, daar zijn
veel Russisch-Orthodoxe kerken.
Wij schamen ons daarvoor, want we
zijn het niet eens met dat geloof.
We zijn dan ook blij dat we in Venray
wel naar de katholieke kerk kunnen gaan. Onze vrienden die we in
de kerk leerden kennen, hebben ons
met alles geholpen tijdens het verhuizen en daar ben ik ze erg dankbaar
voor.” Voor deze vrienden schildert
Tanya ook iconen zoals Jezus en Maria.
“Dat zie ik als mijn hobby. De priester
zei dat mijn werk heel goed is. Ik geef
deze schilderijen cadeau en daar zijn
de mensen heel blij mee.”
De verhuizing naar Venray resulteerde ook in een onderzoek naar
de Nederlandse taal. Tanya wist
naar eigen zeggen niks over het
Nederlands. Ze volgde een cursus
en kwam erachter dat de taal overeenkomt met het Bulgaars. “In het
Nederlands vond ik meer dan vijf
duizend woorden die we in het
Bulgaars gebruiken. Dat was bijzonder voor mij in het begin, ik zag het
als een mooi cadeautje. De pro-Russische troepen die aan de macht zijn in
Bulgarije, zeggen altijd dat absoluut
alles in Bulgarije uit Rusland komt.
Maar de grammatica van het Bulgaars
en Nederlands is bijna hetzelfde.
Voor de landen die uit de twee verschillende kanten van Europa komen,
was dit best vreemd. Voor mij was
het heel makkelijk om Nederlands te
leren.”
Haar Nederlands docente, die eerder
ook een boek schreef, raadde haar aan
om een onderzoek te beginnen over
de vergelijkingen in de taal en hierover een boek te maken. “Ik kwam
erachter dat zelfs het wapenschild van
de landen hetzelfde zijn. Dat maakte
het voor mij heel interessant.
Mijn ondervindingen heb ik naar de
koning van Nederland gestuurd, maar
ik zou nog veel meer willen weten.
Ik heb nog meer informatie nodig.
In deze periode van quarantaine heb
ik veel tijd om te schrijven.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Sudoku

www.lozeman.nl

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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Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines
voor tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor een demonstratie.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Kies voor kwaliteit en service

• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels

• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines
• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Jij maakt ‘m super

50
Meer dan

De nieuwe
collectie is binnen!

keuken
opstellin
gen!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

Beste consument,
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en
verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Indien u verkouden en/of ziek
bent bezoek onze winkel dan
niet, maar bel of mail ons

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Veilig en persoonlijk
advies op maat
www.superkeukens.nl

