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Geslaagd op de fiets
Via een ‘fiets-through’ mochten de geslaagde leerlingen van het Raayland College in Venray hun cijferlijst komen halen op donderdag 4 juni. Op het schoolplein stonden de
mentoren met een glaasje alcoholvrije champagne te wachten op de leerlingen. 407 leerlingen van het Raayland College behaalden hun diploma en mochten op vrijdag 5 juni
officieel de vlag uit hangen. \ Beeld: Rob Beckers

Nertsen in fokkerij Castenray besmet met corona
Uit onderzoek blijkt een tweede locatie van nertsenfokker Rob Martens besmet te zijn met het coronavirus.
Het gaat om een fokkerij in Castenray. Binnenkort wordt de stal met zo’n 60.000 nertsen ontruimd.
Maandag 9 juni begon de ontruiming
van 40.000 besmette nertsen op
een nertsenfarm in Ysselsteyn, één
van de drie locaties van nertsenfok
ker Rob Martens uit Horst. Het bedrijf
in Ysselsteyn werd als coronaver
dacht bestempeld toen er twee dode
nertsen werden gevonden. Na een
onderzoek bleek dat het coronavirus
door het bedrijf circuleerde. Dit blijkt
nu ook het geval in Castenray, waar
60.000 nertsen worden gehouden.
De precieze oorzaak van de besmet
ting is niet bekend. Eigenaar Rob
Martens vermoedt dat het virus
afkomstig is van zijn personeel.
“In de maand maart voelden enkele
Poolse werknemers zich niet goed,

maar zij hebben wel op de fokkerij in
Ysselsteyn gewerkt. Vanwege per
soneelstekort hebben we afgelopen
weken ook geschoven met werk
nemers. Enkele medewerkers die
normaal in Ysselsteyn in de stallen
werkten, hebben ook in Castenray
gewerkt of andersom. Om mijn
personeel te beschermen, is de
geplande coronatest op de dieren
in Castenray naar voren geschoven.
Daarnaast zijn alle medewerkers van
onze drie locaties getest.”
Uit de testen van de GGD bleek
dat alle medewerkers (zes) in
Castenray besmet zijn met het virus.
In Ysselsteyn is één medewerker
positief getest en in Gennep geen

enkele. “Na de ontruiming van het
bedrijf in Ysselsteyn was ik al bang
voor de fokkerij in Castenray. De uit
slagen van de testen zijn dus geen
verrassing voor mij.”
Desondanks heeft het coronavrius
Martens wel overvallen. “Toen de
eerste besmettingen in Deurne wer
den ontdekt en landelijk gestart
werd met het testen van fokke
rijen, had ik niet verwacht dat het
ook mijn bedrijf zou treffen. Je ziet
ook niet aan de moederdieren dat
ze ziek zijn.” Tijdens ontruiming in
Ysselsteyn schrok Martens wel van de
staat van de pups. “Toen ik maandag
heb geholpen met de ontruiming,
viel het me op dat de gezondheid

van de pups achteruit was gegaan.
Ze hadden te maken met haaruit
val, groeiachterstanden of diarree.
De dierenarts die zondag bij het
bedrijf in Castenray is geweest, con
stateerde ook longproblemen bij de
dieren.”
Volgens Martens was het dus de
beste optie om de dieren te ontrui
men. Toch wilde Animal Rights en
Bont voor Dieren daar vrijdag 5 juni
nog een stokje voor steken. Daar is
Martens stellig over: “Zij zijn de weg
kwijt. Wij kunnen het bij hen ook
nooit goed doen. Je kunt moeders
niet scheiden van pups.”
Ondanks dat Martens twee bedrijven
verliest, blijft hij positief. “We had
den mooie nertsen gefokt waarin we
veel tijd en energie hebben gesto
ken. De spoeling wordt nu wel erg

dun, maar ik sta met de rug tegen de
muur. Onze gezondheid gaat voor.
Je kunt er wel een drama van maken,
maar het leven gaat verder.”
Hoe de toekomst er voor het bedrijf
van Martens zal uitzien, is volgens
hem afwachten. De overheid heeft
nog geen besluit genomen over een
mogelijke vergoeding voor getroffen
nertsenfokkerijen. “Het liefste wil ik
doorgaan, maar dan zal ik helemaal
opnieuw moeten beginnen. Ik weet
niet of dat nog zin heeft voor drie
jaar.” Martens houdt zijn hart vast
voor zijn derde bedrijf in Gennep.
“Ik ben bang dat mijn andere bedrijf
ook besmet raakt. Het is namelijk
moeilijk om de verspreiding tegen te
houden. Je weet het dus nooit.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Oplossingen die arbeidsmigranten zullen beschermen

Aanjaagteam arbeidsmigranten te gast in Venray
Onder leiding van Emile Roemer bracht het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten donderdag 4 juni een bezoek aan Venray. In de raadzaal
van het gemeentehuis sprak Roemer met burgemeester Luc Winants en een aantal Midden- en Noord-Limburgse werkgevers en huisvesters over
de kwetsbaarheid van arbeidsmigranten.

niets gedaan. Arbeidsmigranten zijn
afhankelijk van hun werk, waardoor ze
problemen niet durven te melden en
onder druk komen te staan. Het aan
jaagteam wil daarom een visie opstel
len gericht op het huisvesten van
arbeidsmigranten.”

Regelgeving

Het Aanjaagteam Bescherming
Arbeidsmigranten is vorige maand
opgericht en bracht al eerder een
bezoek aan Tilburg en het Westland
voordat Venray werd aangedaan.
Het team heeft als voornaamste taak
tot oplossingen te komen die arbeids
migranten zullen beschermen tegen
het coronavirus en daaraan gere
lateerde problematiek. Dat kunnen
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zowel lokale oplossingen zijn, als
landelijk beleid. “Het team gaat als
het ware als een stofzuiger te werk
om zo veel mogelijk informatie uit de
regio’s op te halen. In de bijeenkom
sten kunnen organisaties delen hoe
zij tegenover de kwetsbaarheid van
arbeidsmigranten staan. We willen een
zo groot mogelijk draagvlak krijgen
voor een beleid”, aldus Emile Roemer.

Drie vraagstukken
Het gesprek ging in de Venrayse
raadzaal over drie vraagstukken die
in coronatijd een extra risico vormen
voor arbeidsmigranten: huisvesting,
gezamenlijk vervoer en de werk
plek. Het Aanjaagteam wil weten wat

bedrijven en gemeenten kunnen doen
om de huisvesting van arbeidsmi
granten te verbeteren, zodat ze hun
woning of slaapkamer niet hoeven
delen. Ook het gezamenlijk vervoer is
een struikelblok, vanwege het grote
besmettingsgevaar. Als derde kwam
een veilige en besmettingsvrije werk
plek aan de orde.
Volgens burgemeester Luc Winants
zitten er binnen de gemeentes in de
regio grote verschillen in de regel
geving rondom het inzetten van
arbeidsmigranten, de huisvesting
en registratie. “Uit de bijeenkomst
bleek dat gemeenten een snelle
slag moeten slaan met het registre
ren van arbeidsmigranten. Er moet

beter gecontroleerd en gehand
haafd worden. Daarnaast zijn enkele
arbeidsmigranten in dienst bij Poolse
uitzendbureaus die geen officiële certi
ficaten hebben. Dat maakt de arbeids
migranten extra kwetsbaar. Strengere
eisen stellen aan uitzendbureaus kan
al een oplossing bieden.”

Voorbeeld
Emile Roemer noemt Venray een
erkentelijk voorbeeld voor arbeidsmi
granten. “Ik denk dat Venray voorop
loopt met de huisvesting van arbeids
migranten. In Midden- en NoordLimburg gaat het op veel plekken
goed, maar op sommige plaatsen
wordt er naar het plafond gekeken en

Na afloop bracht Roemer een
bedrijfsbezoek aan Van Osch
Groenteproducties in Leunen.
Eigenaar Peter van Osch laat weten
positief tegenover het aanjaagteam
te staan. Wel vindt hij het jammer
dat het coronavirus de aanleiding is
geweest om de problemen rondom
arbeidsmigranten te monitoren. “Door
het coronavirus is er nood aan de man,
terwijl de problemen al jaren spelen.”
Van Osch huisvest 55 arbeidsmigran
ten op zijn eigen terrein. Volgens
hem was zijn bedrijf het eerste in de
gemeente dat een vergunning kreeg
voor het huisvesten van arbeidsmi
granten. “Op dit moment is de huis
vesting een hot item, iedereen heeft
er een mening over. Maar als agrariërs
word je op één hoop gegooid, daar
ben ik het niet mee eens. Ik wil goed
zorgen voor mijn medewerkers en ik
heb dan ook hard moeten vechten
om arbeidsmigranten hier te plaat
sen. Het is worstelen om een vergun
ning hiervoor te krijgen, omdat de
regelgeving ingewikkeld is. Ik vind het
jammer dat de bedrijven die zich niet
aan de regels houden, niet aanwezig
waren bij de bijeenkomst.” Volgens de
burgemeester zijn alle organisaties die
betrokken zijn met arbeidsmigranten
in de regio voor de bijeenkomst uitge
nodigd. “We kunnen niemand ver
plichten om te komen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Oh, zit dat zo!

Affectieschade, wat is dat?
U wordt gebeld met de mededeling dat één van uw naasten betrokken is bĳ een ernstig ongeval. Hĳ of zĳ heeft daarbĳ ernstig en blĳvend
letsel opgelopen of is overleden. Het behoeft geen uitleg dat u veel verdriet zult hebben door dit ongeval, al bent u zelf niet het slachtoffer.

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

tieschade, waarvoor de naasten
een vergoeding kunnen krijgen.
Vóór 2019 kon alleen het slachtoffer
zelf aanspraak maken op smartengeld. Naasten en nabestaanden kregen niks voor hun verdriet,
hetgeen vaak onrechtvaardig voelde.
Natuurlijk neemt een geldbedrag
uw verdriet niet weg, maar cliënten
geven aan het te zien als een soort
van erkenning.

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een
regeling voor naasten van slachtoffers, die overlijden of ernstig
en blijvend letsel hebben na een
ongeval. Er is dan sprake van affec-

Hoe hoog het te ontvangen bedrag
is, ligt vast in de wet en niet iedereen kan affectieschade claimen.
Voor de verschillende categorieën
liggen de vergoedingen tussen de
12.500,00 euro en 20.000,00 euro.
Dit zijn vaststaande bedragen,
die afhangen van de ernst van
het ongeval.
Wie er wel voor in aanmerking komt,
ligt ook vast in de wet. Voornamelijk

personen met een nauwe persoonlijke band met het slachtoffer zijn
opgenomen in de verschillende categorieën. Hieronder vallen in ieder
geval echtgenoten, ouders en kinderen. Daarnaast is er een restcategorie
voor personen met een nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer.
Uiteraard komen naasten alleen voor
vergoeding in aanmerking als er een
aansprakelijke partij is, iemand die
verantwoordelijk is voor het ongeval of de gebeurtenis en de ontstane
schade moet vergoeden aan het
slachtoffer. Diezelfde partij moet nu
aan de naasten een vergoeding voor
affectieschade betalen.
Overigens dient affectieschade niet
te worden verward met shockschade.
Mocht u vragen hebben over affec-

tieschade of over shockschade, neem
dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen
bespreken wat we voor u
kunnen doen.
Door: Susan Philippi,
advocaat

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 – 55 66 85 | www.putt.nl
Philippi@putt.nl

Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
donderdag van 17.00 – 18.00 uur
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‘Lienebrug’ naam voor brug over haven Wanssum
De nieuwe brug over de haven van Wanssum heeft de naam ‘Lienebrug’
gekregen. Annie Jacobs en Piet Weijers uit Wanssum hebben de nieuwe
naam bedacht. De twee bewoners werden door wethouder Jan Loonen
van de gemeente Venray verrast met een taart waarop de naam van de
nieuwe brug staat.
De naam verwijst naar de historische
Lienebrug die de monding van de
Molenbeek overspande. De brug was
destijds belangrijk voor de scheep
vaart op de Maas, toen er nog geen
gemotoriseerde schepen waren. Als er
geen geschikte wind was, moest het
schip vanaf de kant door paarden
getrokken worden met behulp van
touwen (lienen in het dialect).

Negentien inzendingen
De naam is in samenspraak met de
dorpsraad van Wanssum en gemeente
Venray gekozen uit negentien
inzendingen. De naam sluit aan bij
de namen van de andere bruggen in
het gebied die ook gelinkt zijn aan de
historie en de omgeving. De brug in

het centrum van Wanssum heeft de
naam ‘Over ’t Broek’, de fietsbrug over
de rondweg kreeg de naam ‘Op de
Haard’, de brug in Ooijen draagt de
naam ‘Kweibrug’ en de Blitterswijckse
brug heet ’t Veunderke’. De Liene
brug is de laatste brug die in
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
aangelegd wordt. De liggers van
de Lienebrug worden op 11 en
12 juni geplaatst. Met een lengte
van 69 meter zijn dit de langste
voorgespannen liggers ter wereld.
De Lienebrug is onderdeel van
de rondweg die op dit moment
rondom Wanssum aangelegd
wordt. De rondweg is in het najaar
afgerond waarna de brug in gebruik
genomen wordt.

Versoepeling schrappen winkelruimte in centrum
Dat leegstaande panden in het centrum van Venray na drie jaar automatisch hun winkelbestemming verliezen, stuitte op protest. Veel pandeigenaren en ondernemers maakten bezwaar tegen de ‘uitsterfregeling
detailhandel’, die geldt voor aanloopstraten en transformatiegebieden in het winkelcentrum. 20 van de 26
zienswijzen over het omgevingsplan centrum gingen over deze regeling.
Het College van B&W heeft naar aan
leiding van de bezwaren de maatrege
len versoepeld. Het college geeft toe
dat de uitsterfregeling in het concept
plan te streng was. Winkelpanden die
drie jaar leegstaan of drie jaar een
ander gebruik hebben, zouden auto
matisch hun detailhandelsbestem
ming verliezen. De eigenaren ervaren
deze regeling als een flinke beper
king van de gebruiksmogelijkheden.
Bovendien vertegenwoordigt een
pand met een winkelbestemming een
hogere waarde dan bij dienstverlening
of wonen.

Begrip
Wethouder van economische zaken
Jan Loonen (CDA) toont begrip voor
het standpunt van de eigenaren.
“Mensen worden angstig of voelen
het als een bedreiging als hun pand
de winkelbestemming wordt ontno
men. Aan de andere kant moet je je
ook afvragen waarom een pand zo
lang leegstaat. Er zijn ook vastgoedin
vesteerders van buiten Venray die het
niet veel interesseert. Maar goed, we
zijn tegemoetgekomen aan de bezwa
ren. De regeling is nu minder rigide
en de winkelbestemming vervalt
niet meer automatisch. De maatregel
blijft wel overeind, alleen moeten we
nu actief de bestemming wijzigen.”
De bevoegdheid van het college de
winkelbestemming te wijzigen, geldt
alleen voor panden die langer dan drie
jaar leegstaan. Het geldt niet als ze
een andere invulling hebben gekre
gen. Tegen het wijzigingsvoorstel is
bezwaar mogelijk.

Centrumvisie
Het schrappen van de detailhandels
bestemming komt voort uit de cen
trumvisie die de gemeenteraad in
2016 vaststelde. Het doel is het kern
winkelgebied compacter en comple
ter te maken en de winkelleegstand

te verminderen. Dat doel wordt onder
meer bereikt door in de aanloopstra
ten en transformatiegebieden rondom
het winkelcentrum detailhandel te
laten verdwijnen zodat er ruimte komt
voor andere functies. De verwachting
is dat er steeds minder behoefte is aan
winkelvloeroppervlak. Door detailhan
del te vervangen door andere func
ties, zoals horeca, dienstverlening of
wonen, moet een completere binnen

stad ontstaan met een breed en divers
aanbod voor alle doelgroepen.
Pandeigenaren en ondernemers ver
wijten de gemeente dat de uitsterfre
geling niet goed is gecommuniceerd.
Tijdens de informatieavonden zou dit
onderwerp niet ter sprake zijn geko
men. “We zijn al een paar jaar bezig
met het omgevingsplan centrum. Er is
veel overleg geweest en er zijn ate
liers en informatieavonden gehouden.

Ook dit onderwerp is daarin bespro
ken”, reageert Jan Loonen. “De trans
formatiegebieden stonden al in de
centrumvisie van 2016. We zijn begon
nen met een ontwerpplan maar het
blijkt moeilijk mensen in die fase te
activeren. Ze komen pas in actie als
het eindplan er ligt.”
Over het beperken van het aantal
woningen boven winkels zijn drie
zienswijzen ingediend. Per perceel
mag nog slechts één woning worden
toegevoegd. Daarmee komt een einde
aan het onbeperkt toelaten van extra
woningen op bovenverdiepingen uit
het vorige bestemmingsplan centrum

uit 2007. De gemeente wil hierdoor
het aantal woningbouwplannen terug
dringen. Voor een extra woning of
woningsplitsing is voortaan een omge
vingsvergunning nodig. Die wordt
alleen verleend als de woning past
in het gemeentelijk woningbouwpro
gramma.
Het omgevingsplan centrum staat op
de agenda van de commissie Wonen
van dinsdag 16 juni. De gemeenteraad
neemt in de vergadering van 7 juli een
besluit.

Tekst: Henk Willemssen
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Hans Teunissen wil niet terugkeren als wethouder
Hans Teunissen lijkt een uitgesproken kandidaat om de vertrekkende Martijn van der Putten op te volgen
voor de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Toch zegt hij niet beschikbaar te zijn om
als D66-wethouder terug te keren in het Venrayse College van B&W.
“Ik ben niet beschikbaar, want ik ben
al twee keer wethouder geweest in
Venray. Het lijkt me geen goede zaak
als ik weer terugkom. Ik ben Heintje
Davids niet. De partij kan beter op zoek
gaan naar iemand anders. Er is best wel
een kandidaat met ambitie te vinden”,
meent Teunissen die als adviseur deel
uitmaakt van het lokale D66-bestuur.
Fractie en bestuur kwamen woensdag
3 juni bij elkaar om de ontstane situatie
te bespreken. Martijn van der Putten
maakte eind mei aan zijn partijgeno
ten bekend dat hij na vijf jaar stopt als
wethouder. Hij treedt per 1 augustus in
dienst bij Gilde Opleidingen als direc
teur bedrijfsvoering.
Fractieleider Daan Janssen bevestigt dat
Teunissen voorlopig in de wachtkamer
zit. “Hans zal zich niet direct beschik

baar stellen. Hij speelt wel een rol in de
selectieprocedure. We geven kandi
daten de kans zich nu aan te melden.
Begin juli hakken we de knoop door.”
De planning is dat de nieuwe D66wethouder wordt geïnstalleerd in de
raadsvergadering van dinsdag 22 sep
tember. Het is dan nog een periode van
anderhalf jaar tot aan de verkiezingen.
Martijn van der Putten volgde in juni
2015 Hans Teunissen op die als gede
puteerde vertrok naar Maastricht. Vier
jaar later bij de provinciale verkiezin
gen op 20 maart 2019 behaalde D66
met Teunissen als lijsttrekker drie
zetels. De Venraynaar hoopte terug te
keren in het college van Gedeputeerde
Staten, maar het liep anders. D66 trok
zich terug uit de formatie omdat de
partij geen trek had om samen met

Forum voor Democratie en PVV in een
college te zitten. Hans Teunissen bleef
nog een halfjaar aan als Statenlid maar
trok zich op 1 december 2019 terug uit
de politiek. Hij volgde een opleiding tot
mediator (bemiddelaar) en in die rol is
hij momenteel actief in Noord-Brabant.
“Dat werk bevalt me goed. Ik ben
daarom helemaal niet in voor een
terugkeer in de politiek.” Toch houdt
hij de deur op een kier. “Ik zeg nooit
nooit.”
Hans Teunissen was van januari 2005
tot januari 2010 wethouder voor Lokaal
Aktief. Hij volgde de opgestapte Frits
Ruyten op. Hij was in 2010 nog enkele
maanden raadslid en verliet daarna
de gemeentepolitiek. Niet voor lang
want achter de schermen was hij nauw
betrokken bij de heroprichting van

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Louis Keijsers
Louis was ruim 33 jaar in dienst bij ons bedrijf.
We verliezen in hem een bekwame en toegewijde collega.
Wij wensen zijn naaste familie en vrienden
veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Alcast B.V. Leunen

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

Nieuw programma?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuw
cultureel programma of een nieuwe concertagenda. Dat vraagt
om effectief communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

#kempencreëert

D66 in Venray. Na twaalf jaar afwe
zigheid maakte D66 bij de verkiezin
gen in maart 2014 een comeback.
Met Daan Janssen als lijsttrekker en
Hans Teunissen als lijstduwer behaalde
de partij drie zetels. D66 mocht direct
aanschuiven in het college, samen
met CDA en Samenwerking. Zo keerde
Teunissen na ruim vier jaar terug op zijn
post als wethouder.
In april 2015 zocht het provin
ciale D66 een gedeputeerde en
polste de Venraynaar die toehapte.
Daardoor duurde zijn tweede ter
mijn als wethouder slechts een jaar.

“We kwamen toen met Martijn als een
verrassende kandidaat. Die naam had
niemand verwacht”, zegt Daan Janssen.
“De keuze heeft goed uitgepakt. D66 is
weliswaar niet zo’n grote partij, maar ik
denk dat we ook nu enkele goede kan
didaten hebben.” Op de vraag of hijzelf
beschikbaar is, houdt Daan Janssen,
die al zes jaar fractieleider is, een slag
om de arm. “Ik gooi de deur niet dicht
en denk er nog over na. Het is nog te
vroeg om een beslissing te nemen.”

Tekst: Henk Willemssen

Duofiets Leunen gaat
coronaproof van start
Stichting SameninLeunen heeft in het voorjaar een duofiets aangeschaft, maar door het coronavirus kon de fiets nog niet gebruikt
worden. Zondag 7 juni werd om 10.15 uur het startsein gegeven
voor de eerste rit. Dit gebeurde met het inzegenen van de fiets door
pastoor Miedema op het plein voor de kerk in Leunen. Vanaf 17 juni
kunnen inwoners aanmelden voor een rit.
De stichting heeft maatregelen
getroffen, zodat er ‘coronaproof’
samen gefietst kan worden. Zo is
de duofiets voorzien van een
spatscherm tussen beide stoelen.
Fietser en bijrijder kunnen elkaar
zien, maar zijn wel afgeschermd
voor direct contact. Daarnaast zijn
een aantal maatregelen getrof
fen om nog veiliger en hygiëni
scher te kunnen fietsen. Zo wordt
aan deelnemers van SamenFietsen
gevraagd om zoveel mogelijk zelf
op en af te stappen of met hulp
van een mantelzorger of iemand
uit het netwerk. Pas als dit niet
mogelijk is, kunnen vrijwilligers
van de stichting helpen. Ze dra
gen dan wel handschoenen en een
mondkapje.

De vrijwilligers van de duofiets vra
gen deelnemers van te voren naar
hun gezondheid en de vrijwilliger
is vrij om zelf te beoordelen of het
veilig genoeg kan en eventueel de
rit af te zeggen. Met vrijwilligers is
afgesproken dat ook zij klachtenvrij
moeten zijn voor het maken van
een ritje met de duofiets. Na de rit
wordt de duofiets schoongemaakt
met een ontsmettingsmiddel.
De duofiets is bedoeld voor inwo
ners van Leunen die niet zelf kun
nen, mogen of durven fietsen.
Inwoners kunnen zich voor een
ritje vanaf 17 juni aanmelden bij
Erna Meijers. Het gebruik van de
fiets is gratis voor inwoners van
Leunen. De stichting denkt nog na
over een tweede duofiets.

Stijgende kosten jeugdzorg
Het aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdzorg is vorig jaar
met 2,6 procent toegenomen in gemeente Venray. De kosten voor
de gemeente stegen nog meer omdat het vaker om complexe en
intensievere behandelingen gaat.
Vorig jaar telde gemeente Venray
1.164 jeugdzorgcliënten. Dit is
10,3 procent van het totaal aan
tal jongeren tot achttien jaar.
Venray scoort hiermee iets hoger
dan het landelijk gemiddelde
(10 procent) en vergelijkbare
gemeenten (9,7 procent). Door de
toenemende complexiteit neemt
de duur van de zorgtrajecten toe.
Ook wordt steeds vaker gebruikge
maakt van een ggz-behandeling.
In 2019 was hier een toename van
5 procent in te zien ten opzichte van
2018. Het ggz-budget is daardoor
met 219.000 euro overschreden.
De stijging van de jeugdhulpta
rieven leidde ook tot hogere kos
ten. Het aantal jongeren met een
24-uurs behandeling buitenshuis is
vorig jaar gelijk gebleven. Toch zijn
de kosten van deze zware vorm van
jeugdzorg met 203.000 euro toe
genomen. De stijging komt door
dat jongeren gemiddeld langer

gebruikmaken van verblijfplekken
in behandelgroepen. De gemeente
haalt aan dat er te weinig aanbod is
van opvang in gezinnen. ‘Hierdoor
blijven jeugdigen soms langer op
behandelgroepen dan nodig of wen
selijk is’, meldt de gemeente in het
jaarverslag. Het doel is om meer
passende vormen van jeugdzorg
in opvanggezinnen te realiseren.
Om zo een versnelde uitstroom van
uit instellingen te bevorderen.
Het aantal verwijzingen door
huisartsen naar jeugdzorg neemt
steeds verder af. In 2019 is 35 pro
cent van de jeugdzorgcliënten
doorverwezen door de huisarts en
61 procent via de gemeente.
Om grip te houden op de kosten wil
de gemeente zo veel mogelijk zelf
de verwijzingen regelen naar de
jeugdzorg. Dit wordt gedaan door
de inzet van gezinscoaches die
gekoppeld zijn aan scholen en huis
artspraktijken.
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Verzet tegen afstoten De Bleek als winkelgebied
Pandeigenaren willen dat De Bleek in Venray een winkelgebied blijft. Ze zijn het niet eens met het plan van de
gemeente voor een uitsterfregeling van de detailhandel. In het nieuwe omgevingsplan voor het centrum is
De Bleek een transformatiegebied met als doel winkels te vervangen door andere bestemmingen als dienstverlening en wonen.
De vereniging van eigenaren en huur
ders van De Bleek hebben gezamenlijk
een zienswijze ingediend tegen het
omgevingsplan. Ze willen dat De Bleek
de centrumbestemming behoudt,
waardoor de detailhandel in stand kan
blijven. Ze verzetten zich tegen het
verplaatsen van winkels naar het kern
winkelgebied.
De Bleek is ruim dertig jaar gele

Venray
houdt
centrum
ondersteuner
Het College van B&W wil de
proef met de inzet van een
centrumondersteuner de
komende drie jaar voortzetten. De inzet van de ondersteuner heeft tijdens het
pilotjaar tot een terugloop
van incidenten en overlastmeldingen geleid.
De centrumondersteuner biedt
sinds september 2018 hulp aan
mensen met verward of onbe
grepen gedrag, maar helpt
ook ondernemers en klanten.
Ondernemers in het kernwin
kelgebied in Venray kunnen de
centrumondersteuner inschake
len als een klant verward gedrag
laat zien in hun winkel en zijzelf
er niet in slagen om de klant aan
te spreken of hulp te bieden.
Hij is gastheer, aanspreekpunt en
de eerste hulp voor alle bezoe
kers, ondernemers en personeel.
Bij ‘verward gedrag’ gaat het niet
alleen om van oudsher bekende
psychiatrische cliënten, maar
ook om mensen met dementie
of personen met een verstande
lijke beperking. Volgens onderne
mersvereniging Venray Centraal
voelen centrumondernemers zich
door de inzet van de ondersteu
ner zich sterker in het benaderen
van de klant of gast die verward
gedrag laat zien. Door de pilot
is er ook meer verbinding ont
staan met de doelgroep. De poli
tie wordt alleen nog ter plaatse
geroepen in het geval er sprake
is van strafbare feiten of ernstig
agressief gedrag. De centrumon
dersteuner wordt gemiddeld
740 tot 770 uren op jaarbasis
ingezet. Dit zal 24.000 euro per
jaar kosten. De gemeente wil
twee keer per jaar een over
leg met de betrokken partners
organiseren om te evalueren.
Na drie jaar vindt een eindevalu
atie plaats. Het streven is dat de
centrumondersteuner op enig
moment overbodig wordt door
dat ondernemers en gasten zelf
weten hoe te handelen in een
bepaalde situatie waarin iemand
verward gedrag laat zien.

den gebouwd als uitbreiding van
het winkelcentrum aan de westkant.
Met detailhandel op de benedenver
dieping en daarboven appartementen.
Eigenaren en huurders halen in hun
zienswijze aan dat De Bleek is ont
worpen en ingericht als winkelgebied.
De winkels liggen aan een voetgan
gerspromenade die niet toeganke
lijk is voor fietsers en ander verkeer.
De pandeigenaren voelen zich nu door
de gemeente in de steek gelaten.
Ze vinden dat sprake is van een ste
delijke herverkaveling waarvoor een
wettelijke basis ontbreekt. Eigenaren
zien door het uitsterfbeleid van detail
handel de waarde van hun panden
dalen zonder dat er enige financi

ële compensatie tegenoverstaat.
Bovendien zijn de panden vaak niet
geschikt voor een andere functie en is
een verbouwing te duur, vinden ze.

Averechts effect
De Bleek verliest ook zijn aantrek
kingskracht als het winkelgebied
dezelfde status krijgt als een aan
loopstraat, staat in de zienswijze.
Het verminderen van leegstand is
het beoogde doel van de gemeente.
Eigenaren en huurders menen dat de
maatregel juist een averechts effect
heeft en de leegstand zal toenemen.
Ook vrezen ze dat het vestigingskli
maat verslechtert.
Wethouder Jan Loonen (CDA) van

economische zaken legt uit dat de
gemeente gedwongen is keuzes te
maken omdat het winkelcentrum van
Venray te groot is. “De keuze is op
De Bleek gevallen omdat dit ruimte
lijk gezien het meest voor de hand
liggend is. Om zo het winkelcentrum
compacter te maken in een aaneen
gesloten gebied. De Brier is een meer
logische optie dat bijvoorbeeld de
Schoolstraat.”

‘Moeten krimpen’
Jan Loonen wijst erop dat het ver
vallen van de winkelbestemming
alleen van toepassing is na drie jaar
leegstand. “Dus als alle winkels in
De Bleek gewoon gevuld blijven, dan
is er niets aan de hand. Ik zou ook veel
liever zien dat alle panden vol zitten.
Maar de realiteit is dat er leegstand
is en we moeten krimpen in winkel
vloeroppervlak. We kiezen voor het

algemeen belang van een compact en
levendig centrum. Dat gaat boven het
individueel belang van een eigenaar
of huurder.”
Loonen haalt aan dat door een ver
ruiming van functies er meer moge
lijkheden komen in De Bleek zoals
voor dienstverlening, wonen en zorg.
In een reactie op de zienswijze meldt
de gemeente dat De Bleek al langere
tijd geen drukbezocht winkelgebied
meer is. In de centrumvisie, die de
gemeenteraad in 2016 vaststelde, is
de nieuwe begrenzing van het com
pactere winkelcentrum al aangege
ven. De gemeente meldt dat niemand
wordt gedwongen om te verplaatsen.
De verwachting is dat er geleidelijk
een transformatie plaatsvindt naar
minder winkels in De Bleek en de aan
loopstraten.
Tekst: Henk Willemssen

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray rondom Sint Ursulastraat
Venray rondom Zuidsingel
Venray rondom Stationsweg
Venray rondom Broekweg
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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zome nten
en kuippla

Vele soorten
buxusvervan
ge
vanaf € 0,79 rs

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

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

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Te hoog energieverbruik woningen
De huizen in Noord- en Midden-Limburg verbruiken te veel energie en ook de CO2-uitstoot ligt hoger dan bij
een gemiddelde woning in Nederland. Daarom is bij het conceptplan RES (Regionale Energie Strategie) gekozen voor energiebesparing, isolatie en zo veel mogelijk zonnepanelen op daken.
Nederland is opgedeeld in der
tig regio’s die ieder een eigen RES
opstellen met plannen voor energie
besparing en grootschalige opwek
king. Venray heeft samen met dertien
gemeenten in Noord- en MiddenLimburg het conceptplan opgesteld dat
op 3 juni werd gepubliceerd. Het doel
is in 2030 een kwart minder CO2uitstoten dan in 2015. Speerpunt is dat
in 2030 op 70 procent van de geschikte
daken in deze regio gemiddeld tien
zonnepanelen liggen.
De veertien gemeenten tellen samen
230.659 woningen. “Het isoleren van
de gebouwen in onze regio is misschien

wel de grootste opgave die we heb
ben. Alleen al het isoleren van de ruim
230.000 woningen is een hele ope
ratie. Dit vraagt inzet van iedereen”,
zegt stuurgroepvoorzitter Thijs Kuipers,
die ook wethouder is van Horst aan de
Maas.
Dat de huizen in deze regio minder
energiezuinig zijn, heeft drie oorzaken.
Meer dan de helft van de woningen
is vrijstaand of twee-onder-een-kap.
Daarnaast zijn de woningen groter
(22 procent meer vloeroppervlak) en
zijn ze ouder dan een gemiddeld huis in
Nederland. In de regio heeft 81,1 pro
cent van de woningen een bouwjaar

van voor 1985. Deze huizen zijn vaak
niet goed geïsoleerd waardoor er veel
energiebesparing te winnen valt.
Om de klus te klaren, hebben de veer
tien gemeenten afspraken gemaakt.
Overheden gaan hun eigen gebou
wen duurzamer maken. Voor inwoners
en bedrijven worden energiecoaches
ingezet en er komt financiële steun
door middel van leningen en subsi
dies. De gemeenten onderzoeken of
een regionaal energieloket kan wor
den opgezet om inwoners en bedrij
ven beter te kunnen helpen. Ook gaan
gemeenten verplichte besparingsmaat
regelen voor bedrijven beter controle

Ben jij gepassioneerd over
alles wat te maken heeft met
applicaties en gebruikers?
Wil je een uitdagende baan en
een bijdrage leveren aan onze
internationale groeiambities?
Reageer dan nu!

ren zodat iedereen zijn aandeel levert.
“De energietransitie is meer dan een
technische oplossing voor ons klimaat
vraagstuk. Iedere inwoner en organi
satie moet op zijn eigen manier mee
kunnen doen. Zo wordt een duurzamere
manier van leven echt onderdeel van
de samenleving”, aldus Thijs Kuipers.
Grootschalige energieopwekking is
een belangrijk onderdeel uit de RES.
Volgens het Klimaatakkoord moet
Noord- en Midden-Limburg een bij
drage leveren van 1.200 gigawattuur
voor 2030. Hiervan is 130 gigawattuur
al gerealiseerd en geplande projecten,
waarvoor SDE-subsidie is aangevraagd,
zijn samen goed voor 540 gigawatt
uur. Energielandgoed Wells Meer in
gemeente Bergen, waarvoor dit jaar
de vergunningaanvraag start, levert
een opbrengst van 240 gigawattuur.
Het beter benutten van grote daken
kan nog 90 gigawattuur opleveren.
Dan blijft er nog 200 gigawattuur over
voor grootschalige energieopwekking
door wind of zon.
Hiervoor wordt een keuze gemaakt tus
sen drie opties. Nog een groot energie

park met windturbines en zonnepanelen
zoals Wells Meer (250 hectare). Of twee
parken van minimaal 100 hectare of
drie middelgrote projecten van 50 tot
100 hectare. Deze parken kunnen wor
den aangevuld met kleinere zon- en
windprojecten van 5 tot 10 hectare.
Een knelpunt vormt het capaci
teitsgebrek bij elektriciteitstations.
Netbeheerder Enexis, dat ook zitting
heeft in de stuurgroep, heeft al beslo
ten voorlopig geen zonneparken van
meer dan 2 hectare aan te sluiten op
het station in Venray. Dit elektriciteits
tation wordt extra belast omdat ook
Energielandgoed Wells Meer hierop
wordt aangesloten, evenals enkele
grootschalige projecten uit OostBrabant. Enexis en Tennet, dat het
hoogspanningsnetwerk beheert, zijn
dringend op zoek naar capaciteitsuit
breiding.
Voor 1 oktober 2020 moet het concept
plan RES worden vastgesteld door alle
colleges van de veertien gemeenten
en Gedeputeerde Staten. De uitwerking
volgt in de definitieve versie waarvoor
de regio tot 1 juli 2021 de tijd heeft.

Sterke toename hulp
in huishouden
Steeds meer oudere inwoners in gemeente Venray doen een beroep
op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulp in het
huishouden of begeleiding. Het gebruik van deze voorzieningen
steeg vorig jaar met 15 procent.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven.
We zijn een snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van
op besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector.
We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin
we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 275 medewerkers en in het Hotraco Development Center
(R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Full Stack Designer (m/v - fulltime)
Als Full Stack Designer dek je het hele spectrum af van
UX-research, UI-design, Interactie-design en Front-Enddevelopment. We zoeken een creatieve geest die de
wensen van onze klant goed kan interpreteren, zich kan
verplaatsen in de eindgebruiker, kan denken in userinteractie én attractieve vormgeving, en die ook nog
eens de kwaliteiten bezit om het ontwerp daadwerkelijk
te implementeren. De werkverdeling zal ongeveer
50-50 zijn (ontwerp-realisatie).
In de ontwerpfase maak je gebruik van Adobe-XD om
via prototypes een vroege terugkoppeling van onze
stakeholders te krijgen. De realisatie vindt plaats in
HTML5, CSS, TypeScript en Angular/Ionic.
Je gaat samenwerken met collega’s in ons Applicatie
Team die ook (legacy) applicaties ontwerpen in C#/
WPF, C++/Qt en Java, maar jouw focus zal liggen op
webdesign.
Naast bedieningsapplicaties voor onze computers
zien we langzaam een verschuiving optreden naar
dashboardapplicaties in een BI/Cloud context. Kennis
daarvan is dan ook een pre.
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te
benutten en behalen daarmee gezamenlijk een optimaal
resultaat. We zoeken daarom gemotiveerde vakmensen
met kennis, kunde en durf, iemand die ernaar streeft
om zichzelf, collega’s, het ontwerp én het eindproduct
naar een hoger niveau te tillen.

Wij vragen:
• je beschikt over een bachelor- of masterdiploma;
• je bent door je analytische vermogen in staat om
complexe vraagstukken op te lossen, je bent creatief
en denkt oplossings- en resultaatgericht;
• klanten werken graag met jou vanwege je
communicatieve vaardigheden en klantgerichte
houding;
• je hebt kennis van hierboven genoemde talen en
frameworks;
• kennis van BI & Analytics is een pre;
• je communiceert vloeiend in het Nederlands en
Engels;
• je werkt graag in teamverband maar kunt ook
zelfstandig perfect uit de voeten.
Wij bieden:
• een marktconform maandsalaris;
• uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur;
• uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group;
• prettige werksfeer en een hecht team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

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

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

De gemeente meldt in het jaarver
slag dat het aantal maatwerkvoor
zieningen (hulp in huishouding,
begeleiding) is toegenomen van
1.843 in 2018 naar 2.119 vorig jaar.
Het groeiende aantal ouderen in
de gemeente Venray wordt als
belangrijkste verklaring gezien.
Ook het feit dat ouderen langer
thuis blijven wonen, draagt bij aan
een toenemende vraag naar Wmovoorzieningen. Het leidde vorig jaar
tot een overschrijding van het bud
get met 339.000 euro.
De sterke stijging van aanvragen
voor hulp in de huishouding is ook
het gevolg van veranderde regel
geving. Inwoners die gebruikma
ken van een maatwerkvoorziening
betalen een eigen bijdrage.
Tot 2019 was de bijdrage afhanke
lijk van het inkomen. Met ingang
van vorig jaar is deze regeling

afgeschaft en is de bijdrage voor
iedereen gelijk. De vaste vergoe
ding bedraagt maximaal 19 euro
per maand. Daardoor is het veel
goedkoper om huishoudelijke
hulp via de gemeente in te huren
dan particuliere hulp in te schake
len. Voor de gemeente vielen de
inkomsten 123.000 euro lager uit
door de verlaagde eigen bijdrage.
Het aantal woningaanpassingen en
mobiliteitsvoorzieningen (rolstoel
en scootmobiel) is gestegen van
2.225 in 2018 naar 2.305 in 2019.
Dit is een toename van 3,6 procent.
Bij woningaanpassingen gaat het
om verbouwingen, trapliften, per
sonenliften en aanpassingen van
badkamers en drempels. Ook hier
geeft de gemeente het toene
mende aantal ouderen dat langer
thuis blijft wonen als reden op.

Seniorenwandeling
St. Annaterrein
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN
Geysteren-Venray op donderdagmiddag 18 juni een seniorenwandeling op het St. Annaterrein in Venray. Deze wandeling start om
14.00 uur op de parkeerplaats bij het hoofdgebouw van het St.
Annaterrein. In verband met corona is het aantal deelnemers
beperkt tot maximaal dertig (in twee groepen).
De zijkanten van het St. Annaterrein
bestaan voor een belangrijk deel
uit gemengd bos op voormalige
stuifduinen. Verder zijn hier nog
kruidenrijke graslandjes en restan
ten van een oude akker te vinden.
Het middengedeelte is bebouwd

tot een parkachtig geheel en wordt
gedomineerd door monumen
tale bomen en lanen. Er zijn soli
taire bomen te zien, waaronder
een treurbeuk en een berceau.
Tijdens de wandeling struint de
groep langs de flora in het park.
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Geen dagwinkels in winkelcentrum Brukske
Er komen geen drie dagwinkels in het nieuwe winkelcentrum van de wijk Brukske in Venray, zoals in het
oorspronkelijke bouwplan vastgelegd. Naast de supermarkten van Jumbo en Lidl vestigt zich alleen een
snackbar met lunchroom in het winkelcentrum, dat op woensdag 8 juli wordt geopend.
In het oorspronkelijke bouwplan was
ruimte ingeruimd voor drie dagwinkels.
Twee winkels aan de zijde van Henri
Dunantstraat en één aan de kant van de
moskee. Omdat er weinig belangstelling
was voor de invulling van de winkels,
werd één van de twee ruimtes aan de
Henri Dunantstraat bestemd voor een
snackbar. Voor de andere winkel was
wel een gegadigde, maar deze partij

heeft zich teruggetrokken. De exploitant
van de snackbar wil graag uitbreiden
met een lunchroom en heeft daardoor
de naastgelegen andere winkel erbij
genomen. Voor de derde winkel aan de
zijde van de moskee heeft zich geen
serieuze kandidaat gemeld. De plek
voor deze winkel wordt nu ingenomen
door Lidl dat nog op zoek was naar meer
opslagruimte. Daarmee is het nieuwe

Vliegbasis in Vredepeel

Wijkraad Vlakwater baart zich
zorgen over reactivering De Peel
Wijkraad Vlakwater heeft in een brief aan de gemeenteraad van Venray
haar zorgen geuit over de reactivering van vliegbasis De Peel in
Vredepeel. Volgens de wijkraad heeft de reactivering een enorm effect
op het woonklimaat en het welbevinden van de inwoners van de wijk
Vlakwater.
De wijkraad heeft geen zienswijze
ingediend, maar wil via de informa
tiebrief haar zorgen uiten. “De reac
tivering van de vliegbasis brengt een
enorme geluidsoverlast met zich mee
en heeft ook aanzienlijke gevolgen
voor de luchtkwaliteit. De luchtkwa
liteit in onze regio behoort toch al tot
de slechtste van Nederland”, meldt de
wijkraad in de brief. Zij vindt het onbe
grijpelijk dat er in de conceptnotitie
Omgevingsvisie Venray geen aandacht
wordt besteed aan de reactivering
van de vliegbasis en dat de gemeente
geen MKBA wilt uitvoeren ter aan
vulling van een MER. “Het is bekend
dat defensie geen MKBA wenst uit
te voeren. Maar waar defensie waar
schijnlijk geen enkel belang heeft bij
een maatschappelijke kosten en baten
analyse, hebben de gemeente Venray
en haar inwoners juist groot belang
bij inzicht in kosten en baten van dit
project. Waarom pakt de gemeente
Venray niet het voortouw om samen
met de betrokken buurgemeentes een

MKBA uit te laten voeren? Een lei
dende rol van Venray ligt voor de hand
omdat de vliegbasis op haar grondge
bied ligt. De gemeente Gemert-Bakel,
aanvankelijk geen voorstander van het
laten uitvoeren van een MKBA, heeft
inmiddels haar standpunt in deze
gewijzigd. Het kan toch niet zo zijn
dat de gemeente Venray kansen laat
liggen om voor de belangen van haar
inwoners op te komen. Zeker niet als
men pretendeert te streven naar een
gezonde gemeente.”
De wijkraad pleit ervoor dat gemeente
Venray in de Omgevingsvisie Venray
opneemt dat zij afwijzend staat tegen
over de reactivering van De Peel.
“Maar ook dat de gemeente vreest
voor bedreiging van de leefomgeving
van de gemeente Venray bij herope
ning van deze vliegbasis. Tevens ver
zoeken wij met andere gemeentes in
de omgeving bij te dragen aan een
maatschappelijke kosten-baten analyse
van reactivering vliegbasis De Peel.”

Gemeente verwacht flinke
stijging bijstand
Gemeente Venray verwacht dat het aantal bijstandsuitkeringen
gaat toenemen door de coronacrisis. Dit kan een flinke extra
kostenpost betekenen, want gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de uitkeringen.
In de laatste twee jaar stabili
seerde het aantal bijstandsuitke
ringen in gemeente Venray tot
rond 830. Nadat begin 2016 een
piek was bereikt van bijna duizend
bijstandontvangers. Dat kwam
vooral door de verkorte WW-duur
en de instroom van statushouders.
De gemeente houdt nu rekening
met een toename van 10 procent
per jaar. Eind dit jaar zal het aantal
uitkeringen zijn opgelopen naar 917.
Aan het einde van 2021 wordt de
grens van 1.000 bijstandontvangers
bereikt. Ondanks steunmaatregelen
van de overheid zal het aantal werk
lozen flink toenemen, is de verwach

ting. Hoewel de meeste ontslagen
werknemers eerst aanspraak maken
op een WW-uitkering, zijn er ook
groepen die direct bij de gemeen
ten aankloppen. Dit zijn werknemers
met tijdelijke contracten en jonge
ren. Gemeente Venray werkt in regi
onaal verband samen met andere
gemeenten om de gevolgen van
de coronacrisis in beeld te brengen.
De inschattingen van de gemeenten
lopen nogal uiteen over het aan
tal bijstandsuitkeringen. “Dat is niet
verwonderlijk omdat het in dit sta
dium nog niet mogelijk is de gevol
gen volledig in beeld te hebben”,
aldus de gemeente.

winkelcentrum toch gevuld.
Tegen de gevel van de opslagruimte van
Lidl komt een vitrine voor het wijkcen
trum en andere activiteiten in de wijk
Brukske. Naast informatie kan de vitrine
ook worden gebruikt voor foto’s of kunst
van wijkbewoners. De twintig apparte

menten boven het winkelcentrum van
Wonen Limburg zijn klaar en de meeste
huurders hebben al hun intrek geno
men.
Bij de opening op 8 juli is het moge
lijk dat de grote parkeerplaats bij Henri
Dunantstraat niet geheel benut kunnen
worden. Het terrein is nog in gebruik
voor opslag en de afbouw van het win
kelcentrum.
Voor de vis- en loempiakraam moest

een nieuwe standplaats worden
gezocht, omdat de beoogde plek bij
de supermarkt van Jumbo door aange
scherpte eisen voor brandveiligheid niet
meer mogelijk was. Een kraam waarin
gefrituurd wordt, moet minimaal vijf
meter afstand houden tot een gebouw.
Er is in overleg met het wijkcentrum en
wijkplatform Brukske een nieuwe plek
gevonden op het pleintje bij de ingang
van het wijkcentrum.

VACATURE
Plantenkwekerij de Kemp is een familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in de
vermeerdering en opkweek van aardbei- en aspergeplanten, vruchtboomonderstammen
en rode bessenplanten. Wij zijn korte termijn op zoek naar een

Controller
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inrichten, analyseren en
optimaliseren van diverse processen. Je adviseert het management op zowel
operationeel, tactisch als strategisch niveau en levert daarmee een actieve
bijdrage aan de ontwikkeling van Plantenkwekerij De Kemp.

Ben jij die analytisch sterke persoonlijkheid met overtuigingskracht en wil je een bijdrage
leveren aan de professionalisering van ons bedrijf, dan is deze baan zeker iets voor jou!
Voor een uitgebreide functiebeschrijving, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

Genieße das Leben mit
Blas- und Volkmusik
Het radioprogramma Volksmusik mit Schwung van omroep Venray met
presentator Rob Claessens presenteert: ‘Genieße das Leben mit Blas und
Volkmusik’ op de zondagavond. In de periode april – september kunt u
luisteren en genieten naar vele orkesten uit het grote archief van ‘Volksmusik
mit Schwung’.
We hebben hebben gemeend in deze “thuisblijf periode “ waar u geen optredens
en festivals mag bezoeken, wekelijks één orkest aan u te presenteren met
een gevarieerd programma afkomstig uit Duitsland ,Zwitserland , Nederland
en Tsjechië . In dit rijtje mag zeker Moravanka (afgelopen pinksterzondag
uitgezonden) niet ontbreken. Dit orkest is al verschillende malen afgereisd
naar onze regio. Zondag 14 juni staat er weer een Oostenrijkse kapel centraal
en wel Blaskapelle Junger Schwung aus Tirol. Deze jeugdige muzikanten
presenteren een verfrissend programma tijdens deze uitzending . Zondag 21
juni zal het uurtje ingevuld worden met Egerländer Blaasmuziek van Ernst
Hutter und seine Egerländer Musikanten. Dit orkest is in 1999 opgericht met
veel muzikanten van het vroegere wereldberoemde orkest Ernst Mosch und
seiner Egerländer Musikanten waar dat Ernst Hutter ook vele jaren muzikant
van was.
Donderdagavond is er ook een uitzending van Volksmusik mit Schwung.
Van 19.00 tot 20.00 uur hoort u wekelijks een titel van Ernst Mosch. Dit
doen we al vele jaren, maar hiervoor zou je wekelijks een andere titel
kunnen plannen. Dit is het grote verschil met de zondag. Verder is er
vast onderdeel: de ‘Artiest van de maand’(‘Star des monats’). Deze
maand op 28 juni zal het Oostenrijkse orkest Blaskapelle Ceska
centraal staan.

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

Noor Leyendeckers Venray
Hoe zou jij iemand helpen met
klachten?
Helpen kan niemand, tenzij je er
voor opgeleid bent. Maar ik zou
altijd iedereen proberen te steunen.
Ik praat vaker met vrienden online als
ze zich rot voelen. Laten zien dat je
er voor elkaar bent, doet al meer dan
je denkt.

Hoe is het om een mentale ziekte
te hebben?
Het is voor iedereen best zwaar.
Bij een depressie ben je niet per se
altijd verdrietig, het kan ook boosheid
zijn of iets in de richting van moe zijn.
Geen zin meer hebben in leuke din
gen, kan ook al een teken zijn.

Waar moeten mensen dan op
letten?
Let op wat je zegt. Heel veel mensen
weten niet in welke positie je iemand
zet. Ik heb vaak meegemaakt dat
iemand iets tegen mij zei waardoor ik
er teveel over na ging denken of hele
maal niet, omdat het gewoon onbe
schoft is. Laat mensen gewoon met
rust als het kwetsend kan zijn.

Vind jij dat er genoeg hulp is?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noor Leyendeckers
15 jaar
Venray
Raayland College

Wat is jouw geschiedenis met
mentale gezondheid?
Sinds kleins af aan heb ik veel last
van verschillende gebeurtenissen
die mij PTSS hebben opgeleverd.
Hierdoor is er ook suïcidaliteit ter
sprake gekomen en ook problemen
met heftige manische episodes.
Ik heb een lastige tijd achter de rug
gehad, maar ik kom er wel.

Ken je veel mensen met mentale
problemen?
Ja, maar we zitten allemaal rond een
leeftijd waarin je meer in aanraking
komt met problemen die een slecht
zelfbeeld, depressie of verdriet in
heftigere maten kunnen veroorzaken.
Het hoeft niet altijd door de puberteit
te komen, maar dat speelt wel een
rol. We zijn nu allemaal gewoon wat
meer onzeker rond deze tijd.

Wat is voor jou belangrijk?
Voor mij is het belangrijk dat mensen
respect blijven hebben voor mensen

met problemen. We zijn ook maar
mensen. Je weet nooit wat ze mee
maken en daardoor heb je dus ook
geen inzicht op hoe een klein ding
iemand al kan beschadigen. Blijf posi
tief en wees beleefd naar jongeren,
ouderen en leeftijdsgenoten.

Hoe komt het denk je dat er in
Nederland veel mensen depressief
zijn?
Het is best raar om te zien dat veel
Nederlanders depressief zijn. We heb
ben hier goede dingen zoals water,
eten en kansen. Maar misschien is dat
ook wel een van de redenen. We heb
ben zo’n groot beeld van alles waar
door het kleine snel tegenvalt.

Wat vind je van mensen die
depressie een grap vinden?
Om heel eerlijk te zijn, let ik er zelf
niet echt meer op. Je moet gewoon
oplettend zijn tegen wie je praat
over problemen. Niet iedereen zal er
begrip voor hebben. Dat is naar, maar
zo zitten zij nou eenmaal in elkaar.
Er zullen altijd mensen zijn die je niet
begrijpen. Focus je niet op hen maar
op jezelf en op jouw manier van beter
worden.

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Nee en ja, er zijn veel plekken waar
je kunt verblijven, maar soms wij
zen plekken je af. Met ‘geluk’ word
je opgenomen in een kliniek of met
‘geluk’ krijg je gelijk ambulante hulp.
Veel mensen kunnen niet inzien wat
voor een impact therapie kan heb
ben. Ik denk ook dat we elkaars pro
blemen serieuzer moeten nemen,
want je weet nooit hoe het gaat in
het hoofd van iemand.

Vind jij dat genoeg mensen de
ernst van mentale ziektes inzien?
Nee, veel mensen niet. Daarom is
het ook belangrijk dat er meer over
gesproken wordt. Niet om alles goed
te praten natuurlijk, maar de ernst
ervan inzien is belangrijk. Aan men
tale ziektes zitten ook kwaaltjes, zoals
onbeschoft reageren of kortaf zijn en
mensen hebben daar geen begrip
voor. Dat is ook een van de redenen
dat dit interview zo belangrijk is.

Vind jij dat school helpt met
mentale gezondheid?
Nee, het zet gewoon meer druk op je.
Zelf kon ik op een bepaald moment
niet meer lezen omdat mijn hoofd zo
vol zat. Daarna kreeg ik hulp en was

het iets makkelijker. Ik vind ook dat
de leraren soepeler moeten zijn qua
deadlines. Ja we moeten het principe
leren, maar dat hoeft niet zo zwaar te
zijn mentaal.

Wat kunnen scholen beter doen
volgens jou?
Meer hulp aanbieden tijdens de les
sen door de leerling, die om rust
vraagt, dat ook te geven. Ook zoals
ik al zei, soepeler zijn met bepaalde
dingen. Iedere leerling heeft proble
men met bepaalde dingen. Ik heb
ook vrienden die nog op school zitten
en een slechte thuissituatie hebben.
Die kunnen gewoon niet altijd bel
len en de leraren moeten daar begrip
voor hebben. Dit geldt ook voor thuis
werken aan verslagen.

Wat vind jij van mensen die
pesten?
Triest, maar waarschijnlijk hebben ze
geen idee hoe het is om normaal na
te denken, zoals de meeste men
sen. Het is respectloos. Maar aan de
andere kant kunnen pesters zelf ook
problemen hebben die ze gewoon
afreageren. Dat is ook een van de
redenen dat er meer hulp moet
komen. Dan hebben mensen auto
matisch meer respect en gaan ze zich
ook minder snel slecht voelen.

Wat is jouw advies voor mensen
die gepest worden?
Je mag om hulp vragen en kom voor
jezelf op. Mensen die pesten kicken
op reacties en op angst. Wees sterk,
je komt er wel door heen. Onthoud
ook altijd dat zij helemaal geen
invloed hoeven te hebben op jou.
Als jij er een big deal van maakt,
dan wordt het dat ook. Probeer in de
mindset te blijven van: “Als zij geen
invloed hebben op mijn toekomst,
hoef ik ook niet te luisteren naar wat
ze te zeggen hebben.“

Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt?
Je moet het leren accepteren en
neem je tijd. Het is moeilijk om din
gen te accepteren maar met de juiste
mensen om je heen komt het goed.
Niemand is perfect, maar perfect
bestaat ook niet. Accepteer jezelf,
want je bent prachtig zoals je bent.

Tekst: Joanna Jochijms

Hoi

Column

Discriminatie
Ik heb een platform. Een platform
dat ik kan gebruiken om mensen
iets te vertellen. Iets wat ik soms
doe en altijd zal blijven doen.
Ik kan hier praten over bepaalde
problemen in de wereld en
mensen bepaalde dingen duidelijk maken. Ik kan makkelijk
praten over racisme, sexisme,
homophobia en transphobia.
Nadat ik vorige week heb gepraat
over racisme, wil ik nu verder
gaan op homophobia. Iets wat ik
bijna elke dag wel meemaak.
Jammer genoeg leven wij nog steeds
in een wereld waar witte man
nen gezien worden als het betere.
Terwijl dit helemaal niet zo is.
Vrouwen zijn net zo veel waard als
mannen en het leven van elk zwart
persoon doet er net zo goed toe.
Een persoon die homoseksueel is,
is net zo normaal als een heterosek
sueel persoon. Niemand is minder,
omdat ze anders zijn dan ande
ren. Ik had nooit uit de kast kun
nen komen, als Marsha P. Johnson
er niet was geweest. Een zwarte,
transvrouw. Zij speelde een grote
rol in het krijgen van homoseksu
ele rechten en zorgde ervoor dat wij
nu de pride hebben. Er is nog nooit
iets veranderd in de wereld zon
der geweld. Nu weet ik zeker dat
bepaalde mensen zullen zeggen dat
geweld niet de oplossing is, maar
soms is dat het wel. Ja het is inder
daad niet fijn als gebouwen ver
brand worden, maar het is veel erger
dat er zwarte, onschuldige mensen
vermoord worden. Dat is wat men
‘white privelege’ noemt. Witte men
sen zullen nooit gediscrimineerd
worden vanwege zijn of haar huids
kleur. Iets wat elk zwart persoon
dagelijks meemaakt. Dan heb ik het
alleen nog over racisme, kijk eens
naar sexisme. Vrouwen worden in
bijvoorbeeld hun werk nog steeds
gediscrimineerd. Wij vrouwen krij
gen minder geld dan een man voor
hetzelfde werk. Dat is ook discrimi
natie. Het zou ook niet zo mogen zijn
dat als twee mannen of vrouwen
hand in hand lopen, dat ze in elkaar
geslagen worden. Dat is homopho
bia en transphobia is dat mensen
niet van geslacht mogen veranderen
als ze voelen dat ze in het verkeerde
lichaam zitten. Discriminatie moet
stoppen en zal iets zijn waar ik de
komende weken over zal blijven
schrijven.

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Geplukt

Rob Koster Blitterswijck
Hij woont al 22 jaar in Blitterswijck en is een bekend gezicht vanwege zijn verdiensten in het dorp.
Ondanks dat hij binnenkort gaat aftreden als voorzitter bij muziekvereniging Moed en IJver in Blitterswijck,
geeft hij aan altijd klaar te staan voor zijn dorpsbewoners. Deze week wordt Rob Koster (52) geplukt.

Rob Koster groeide op in Bergen
in een gezin met zes kinderen.
In Blitterswijck ontmoette hij zijn
vrouw Gertie. Inmiddels is het stel
27 jaar getrouwd en hebben ze
drie kinderen: dochter Jitske van
21, zoon Lars van 19 en dochter
Silke van 17. “We hebben elkaar
ontmoet via mijn vriend die ver
kering had met het buurmeisje
van Gertie. Dat is al 37 jaar gele
den.” Toen het stel wilde samen
wonen, kon ze geen huis vinden
in Blitterswijck, het geboortedorp
van Gertie. “Er werden daar toen
geen nieuwe huizen gebouwd.
Omdat Gertie en ik in Boxmeer
werkten, besloten we om daar te
gaan wonen. Toen de huizenmarkt

in Blitterswijck weer aantrok, zijn we
teruggekomen. Voor mijn vrouw was
dat thuiskomen en ik vond het ook
wel gezellig om in een klein dorp te
wonen.”
Via Gertie kwam Rob terecht bij de
muziekvereniging Moed en IJver.
“Mijn vrouw speelt al vanaf kinds af
aan slagwerk en toen wij verkering
kregen, ging ik met haar mee en hielp
ik haar om de instrumenten te dra
gen. Zodoende ben ik in het bestuur
gerold.” Na 22 jaar bestuurslid te
zijn geweest en vijftien jaar voorzit
ter bij de Blitterswijckse muziekver
eniging geeft Rob nu het stokje door
aan zijn opvolger. Volgens Rob moet
de muziekvereniging kijken naar de
toekomst. “Die wil ik niet in de weg

Puzzel

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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Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Rob Beckers

WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

3

komt jezelf anders tegen. Afschakelen
doe ik door een goede balans te vin
den in ontspanning en drukte. Het is
ook wel eens fijn om in het week
end helemaal niks te doen, Netflix te
kijken en te genieten van je vrije tijd.
Mijn vrouw en ik gaan er graag samen
op uit. Dan gaan we wandelen met de
hond, fietsen of uiteten.”
Daarnaast houdt Rob van motorrij
den en het bezoeken van motorrace
wedstrijden. “Ik heb een oude BMW
waarmee ik op mijn gemak door de
dorpen tuf. Maar dat gevoel is niet
te vergelijken met het gevoel dat ik
krijg wanneer ik op de tribune van het
motorracecircuit in Assen zit. Dat vind
ik machtig mooi. Als 6-jarige jongen
ging ik al met mijn vader mee naar
wedstrijden in Assen. Mijn vader is
helaas overleden, maar ik heb de
traditie met mijn zoon voortgezet.
Inmiddels gaan ook mijn vrouw, doch
ter en zwager mee. De sfeer op de
tribune is fantastisch. Dat weekendje
samen is vaste prik en slaan we nooit
over.”
Sinds het overlijden van zijn vader is
Rob zich ook meer bezig gaan houden
met het katholieke geloof. Eén keer
in de vier weken leest hij als lec
tor het evangelie voor in de kerk.
“Vroeger gingen we als gezin om
de twee weken naar de kerk en dat
heb ik nooit als vervelend ervaren.
Sinds het overlijden van pap heb ik
het geloof weer opgepakt, omdat ik
het gevoel had dat hij in de buurt was.
Ik ben ervan overtuigd dat er leven na
de dood is. Dat geeft me houvast in
het leven.”

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.

Sudoku
4

staan. Toen ik destijds bij het bestuur
ging, was dit ook vanwege verjonging.
Nu is het tijd dat de volgende genera
tie het weer overneemt.”
Toch kijkt Rob terug op een mooie tijd
waarin hij veel voor de vereniging
heeft kunnen betekenen. Als hoogte

punt van het voorzitterschap noemt hij
het 100-jarig jubileumfeest. “Het was
fantastisch en bijzonder om vierhon
derd mensen op het dorpsplein te zien
brunchen. Dat feest kostte veel tijd om
te organiseren samen met de rest van
het bestuur en de werkgroep, maar ik
deed het werk heel graag.”
Je zou verwachten dat Rob ook een
muziekinstrument bespeelt, maar dat
is alles behalve waar. “Ons hele gezin
is muzikaal, maar ik heb dat nooit
geleerd. Ik kan geen noten lezen.
Mijn hart ligt meer bij het organiseren
van activiteiten. Maar nu ik ben
gestopt als voorzitter, wil ik toch een
proefles tuba gaan volgen”, zegt hij
lachend.
Ondanks dat Rob al gevraagd is voor
het bestuur van een andere vereni
ging, wil hij het eerste jaar geen
verplichtingen. “Ik heb het vrijwilli
gerswerk altijd graag gedaan. De kans
is aanwezig dat ze me over een tijdje
weer vragen. Blitterswijck is een hecht
dorp en de inwoners hebben elkaar
nodig. Ik vind het mooi om mijn erva
ring te gebruiken om anderen uit de
brand te helpen. Dat maakt het leven
dig en spannend in zo’n dorp.”
In het dagelijkse leven is Rob verkoop
adviseur en vertegenwoordiger van
een groothandel voor vlees- en vers
waren. Ondernemend zijn, kreeg hij
met de paplepel ingegoten. “Ik kom
uit een ondernemend gezin en van
uit thuis werd ik gestimuleerd om zelf
het initiatief te nemen als ik iets wilde
bereiken. Het is leuk als je dan uitein
delijk wat voor elkaar krijgt.”
Toch neemt Rob zo nu en dan de tijd
om zijn ‘köpke’ leeg te maken. “Het is
lastig om ‘nee’ tegen iemand te zeg
gen, maar dat leer je na een tijdje. Je

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.
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CDA Venray

Drukte in de provincie
Nu versoepelingen in de coronatijd langzaam een weg vinden mag ook
Provinciale Staten weer aan de bak. Vrijdag 29 mei mocht ik namens
de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid weer fysiek het woord gaan
doen in Maastricht. Dat voelde fijn en vertrouwd; goed om mensen
weer fysiek te ontmoeten en te spreken.
Op de agenda stonden de circulaire
economie en de waterstofagenda,
beiden onderdeel van de Provinciale
Energie Strategie (PES). Wat heeft
afval en waterstof met energie te
maken, zult u zich wellicht afvragen.
Het antwoord is, alles. De circulaire

Venray Lokaal

economie is een relatief gemakke
lijke manier om energie te besparen.
Door te leven naar de vijf R’s (Refuse,
Reuse, Reduce, Repair en Recycle)
kunnen we samen flink wat energie
besparen. Immers, door minder te
kopen, te gebruiken of weg te gooien,

fossiele brandstof. Tijdens één van de
vele vergaderingen in juni staat de
PES op de agenda en dan zal ik onder
andere bepleiten dat beide agenda’s,
maar ook de RES en de PES breder en
beter aan de inwoner van Limburg
gepresenteerd moeten worden. Zo
gaan we van ‘onbekend maakt onbe
mind’ naar een energietransitie mét
draagvlak.

tuutsterreinen in herontwikkeling tot
woonwijk met woonzorgvoorzienin
gen. Kleinschalige voorzieningen als
Dagelijks Leven doen hun intrede in het
Venrayse zorglandschap en het voor
malige UWV kantoor wordt getrans
formeerd tot Zorgkwartier. Over een
kleine twintig jaar is een kwart van
de Venrayse bevolking ouder dan 65
jaar. Ook dan realiseren we ons dat
(woon)zorgvastgoed de aandacht moet
houden in de ruimtelijke ontwikke
ling van Venray. De gemeente zou

aan de slag moeten met het opstel
len van een woonzorgvisie. Hierin
moet onder andere naar voren komen
hoe we ervoor zorgen dat onze oude
ren in hun eigen leefomgeving kun
nen blijven wonen. Veilig en dichtbij.
Levensloopbestendige woningen en
initiatieven als de Stek in Castenray zijn
in die context van cruciaal belang voor
de leefbaarheid van Venray maar zeker
voor de kleine kernen.

Het College van BenW, dat normaal
gesproken lyrisch is over de cijfers,
maakt zich zorgen over de bekos
tiging van het sociaal domein.
Belangrijk punt dus.
En als klapstuk de mid-term evaluatie
over de prestaties van het college zelf.
Helaas staat slechts een klein deel
van de oorspronkelijke plannen op de
rit. Al met al eigenlijk al te veel van
het goede voor een enkele vergade
ring, maar daar blijft het niet bij.
Eind mei is namelijk besloten door de

fractievoorzitters (behalve die van
VVD Venray) dat we ook nog eens de
reguliere raadsvergadering die apart
was gepland daarbij stoppen. Met niet
de kleinste onderwerpen zoals het
militaire vliegveld op de Peel, NLW,
inclusie, handhaving et cetera.
VVD Venray vreest broddel
werk. Plan een extra vergadering.
Bespreek alles zorgvuldig in het
belang van de inwoners van Venray.

Emma Palmen Commissielid Venray,
Provinciale Staten Limburg

Zorg(en om)vastgoed in Venray
Viecuri naar de Wieën is haalbaar. Uit onderzoek is gebleken dat de
Wieën een geschikte locatie is voor een ziekenhuisvoorziening. Dat is
goed nieuws, toch?
Of zouden andere locaties aan de zuid
zijde van Venray ook nog onderzocht
moeten worden? Het gaat immers
over het belang van ketensamenwer
king met functies in MC Wieënhof in de
nabijheid. Op een steenworp afstand
van de beoogde locatie liggen twee
(deels) verloederde locaties welke veel
harder schreeuwen om herontwikkeling.

VVD Venray

besparen we energie. Een uitste
kende manier dus om een bijdrage te
leveren aan een schoner Limburg. De
Waterstofagenda geeft de potentie
van waterstof weer onder andere als
energieopslag. Het zal wellicht nog
een tijdje duren maar na de industrie,
het (zware) transport en het open
baar vervoer zal waterstof ook haar
weg gaan vinden naar de gebouwde
omgeving en persoonlijk vervoer. Het
heeft de potentie om huizen te ver
warmen en de plaats in te nemen van

De Brier en de voormalige Melkfabriek.
Bereikbaarheid en zichtbaarheid zijn
gelijk, de honkbalvereniging hoeft niet
te verhuizen en parkeren is mogelijk
beter in te passen. Maar belangrijker is
uiteraard nog; welke ziekenhuisfunc
ties blijven in Venray gevestigd? Zo is
zorgvastgoed een actueel onderwerp
in onze gemeente. Voormalige insti

Sander Hellegers, commissielid

Broddelwerk
Het is een trekje van de Venrayse lokale politiek. Grote thema’s worden tussen de soep en de aardappels afgehamerd. Wat kan een
gemeenteraad allemaal in een enkele raadsvergadering bespreken? In
Venray gaan we binnenkort records breken. Een twijfelachtige eer.
Op 7 juli staat de monstervergade
ring gepland. Al langer geleden is
besloten om een paar grote thema’s
samen te voegen in een enkele ver
gadering. Ten eerste het jaarverslag
2019. Per Venrays huishouden is ruim
1.000 euro meer uitgegeven dan oor
spronkelijk begroot. Daarover later

meer. Daarnaast gaat de bijstelling
van de begroting van 2020 plaats
vinden. In het kader van corona niet
onbelangrijk.
Als derde punt wordt ook de
kadernota voor 2021 vastgesteld.
Zonder corona in te calculeren,
daarover schreven we vorige week.

Bas Künen, Fractievoorzitter

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.

Vraag jij je af of je antistoffen hebt
aangemaakt tegen het coronavirus?
Jozijna Cosmedisch Centrum Horst biedt
vanaf nu de mogelijkheid om je te laten
testen. De kosten bedragen € 95,Afspraak maken via www.jozijna.nl

Industriestraat 15 Horst

VADERDAG
CADEAUTI PS
20% KORTING OP:
Diverse heren overhemden / Schoenen
Pierre Cardin poloshirts / Herenpyjama’s
Heren zomerjassen
Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
2

Adrem Poort- en Afrasteringsprojecten te Sevenum is op zoek naar:
-

Vakvolwassen hekwerkmonteurs
Leerling hekwerkmonteurs
Elektromonteurs

Ben jij energiek, leergierig, weet je van aanpakken en heb je een flexibele
werkhouding? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse of wil je meer weten over deze uitdagende en
afwisselende baan bij Adrem? Mail dan naar m.ewals@adrem-eu.com.
Deckersgoedtweg
Deckersgoedtweg 4
4
5975 RR
RR Sevenum
Sevenum
5975

info@adrem-eu.com
info@adrem-eu.com
www.adrem-eu.com
www.adrem-eu.com

077
077 462
462 1572
1572
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

In deze coronatijd is de arbeids
migrant extra kwetsbaar
Overvolle busjes, werkplekken waar geen 1,5 meter afstand genomen kan worden en met zes personen op een kleine kamer wonen. Voor
arbeidsmigranten is het lastig om de coronamaatregelen na te leven.
Zij zijn vaak niet alleen van hun werkgever afhan
kelijk als het gaat om hun werkplek, maar ook het
vervoer ernaar toe en hun huisvesting. Ze zijn dus
extra kwetsbaar. Donderdag 4 juni ging het lande
lijke Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
in gesprek met regionale bestuurders en onderne
mers over deze kwesties. Het gesprek ging over

drie belangrijke vraagstukken in relatie tot arbeidsmi
granten die in coronatijd een extra risico vormen voor
arbeidsmigranten: huisvesting, gezamenlijk vervoer
en de werkplek. Het Aanjaagteam wilde weten wat
bedrijven en gemeenten kunnen doen om de situatie
van arbeidsmigranten te verbeteren. Maar is dit ook
niet een verantwoordelijkheid van de mensen zelf?

Als Nederlanders het gevoel hebben niet veilig te kun
nen werken, kunnen ze dat toch ook bij hun werkgever
melden? Datzelfde geldt voor het vervoer en huisves
ting. Je moet natuurlijk wel je mond opendoen.
In deze coronatijd is de arbeidsmigrant
extra kwetsbaar. Wat vindt u?

Bespreking poll week 22

Boa’s moeten standaard uitgerust worden met wapenstok
en pepperspray
Het geweld tegen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt de laatste tijd toe. Het lijkt erop dat vooral jongeren het steeds lastiger
vinden om afstand te houden en wanneer ze daarop aangesproken worden, gaan ze in de aanval. Zie bijvoorbeeld het incident in IJmuiden. Boa’s
in diverse plaatsen hebben laten weten dat ze zich willen kunnen verdedigen. De overheid wil dat het geweldsmonopolie bij de politie blijft
liggen. De stelling luidde: Boa’s moeten standaard uitgerust worden met wapenstok en pepperspray.
Na overleg tussen minister Grapperhaus
en de vakbond zijn er nieuwe afspraken
gemaakt over wapengebruik. Buitengewoon
Opsporingsambtenaren (boa’s) die mogelijk in
gevaarlijke situaties terechtkomen, krijgen bin
nenkort een korte wapenstok. 52 procent van de

respondenten was het eens met de stelling en vindt
dat boa’s ook uitgerust moeten worden met pepper
spray om zich te kunnen verdedigen. Martin de Koster
hoort bij de overige respondenten die het oneens
waren met de stelling (48 procent). “Als ze een daar
voor bestemde opleiding volgen, mogen ze wel een

wapenstokje, maar ik ga er van uit dat dat voor de
meeste niet haalbaar is qua niveau. Dan wordt het
dus te gevaarlijk voor de boa’s en voor een enkele
nukubu die niet naar een boa wil luisteren. Als zo’n
boa dan doordraait en begint te sprayen en te knup
pelen dan vallen er zeer zeker nog meer slachtoffers.”

Last van ernstig
overgewicht?

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!

Ook tijdens de coronacrisis informeren wij u graag
over onze behandeling
Op dit moment kunnen de informatiebijeenkomsten op onze locatie niet doorgaan, we mogen
niet met grote groepen bij elkaar komen. Toch willen wij u in deze tijd ook informatie blijven
geven over onze behandeling. Wij doen dit nu telefonisch, via videobellen of een live stream.
Wilt u meer informatie over onze behandeling? Schrijft u zich dan wél in voor de
informatiemiddag. Wij hebben dan uw gegevens en nemen op die dag (overdag) contact met u
op voor vrijblijvende informatie. Wij delen dan ook een video met u waarin uitleg wordt gegeven
over ons hele behandeltraject.
Bedankt voor uw begrip en we hopen u snel online en/of telefonisch te ontmoeten!

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Processierups?
Laat ze verwijderen door een
professional. Voor meer info
www.versleijenplaagdierbeheer.nl
Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
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.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@HermanJakobs.
nl 06 54 31 21 44.
Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Hortensia aanbieding: (div. soorten)
3 voor € 12.00 of 10 voor € 35.00.
Verder mooie vlinderstruiken e.a. vaste
planten. Info www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur (do. en vrij. na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) in
Maabree.

De komende voorlichting vindt plaats op:
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Zwart wit
Je hebt vast wel eens van mindfulness gehoord. Juist in deze
tijd van corona en andere
heftige gebeurtenissen in de
wereld, kan het veel voor je
betekenen. Maar wat is mindfulness? En wat heb je eraan?
Mindfulness gaat vooral over aan
dacht, vriendelijkheid en dagelijkse
dingen. Het heeft niks te maken
met zweverigheid. Een meditatie
bankje of speciale houding zijn niet
eens nodig. Met een vriendelijke,
open blik opmerken wat zich in
het moment voordoet, vraagt in de
eerste plaats om er met volle aan
dacht te zijn. Daar waar je nu bent.
In het moment beseffen welke
gedachten passeren en welke
emoties of gevoelens de boven
toon voeren of je humeur kleuren.
Met aandacht doen wat je doet,
terwijl je ermee bezig bent.
Wat je daaraan hebt? Goede
vraag! Het merendeel van ons
gedrag bestaat uit automatismen.
We doen wat we doen, omdat
we dat gewend zijn of omdat we
dat geleerd hebben. Vaak zonder
erover na te denken. Bij stress of
ongemak schakelen we al hele
maal snel over op onze automati
sche piloot. Soms helpt dat, maar
soms maken we de situatie van
kwaad tot erger. Onze denkge
woonten kunnen er ook wat van.
Dan hebben we onze mening al bij
voorbaat klaar. Denken we in zij en
wij, in een wereld van zwart-wit.
Mindfulness nodigt je uit om je
gewoontes en oordelen op te mer
ken. Merken dat je denkt, geeft
ruimte. Zien dat je gedachten gela
den zijn met boosheid, jaloezie of
blijdschap. Eens vanuit een ander
standpunt kijken, zonder dat je
het met elkaar eens hoeft te zijn.
Je oordeel uitstellen geeft keuze
vrijheid en versterkt wederzijds
begrip.
Kinderspel? Kinderen zijn er inder
daad vaak goed in om in het
moment te zijn. Als ze spelen, spe
len ze. Als ze huilen of plezier heb
ben, gaat het vaak voluit. Was het
maar zo simpel! Als volwassene
zijn we vaak ver van het hier en
nu. Zitten we in de toekomst, het
verleden of in gepieker. Maar oefe
ning baart kunst. Je kunt ieder
moment gewoon opnieuw begin
nen. Als je echt kijkt, wat zie jij
dan?
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Meer informatie: obesitaskliniek.nl/agenda
077 - 30 30 630 - info-venlo@obesitaskliniek.nl
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15.30 - 17.00 uur
Aanmelden via www.obesitaskliniek.nl/agenda
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dinsdag 16 juni
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Tijd voor jezelf
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Karin Janssen
Trainer/coach
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Jij maakt ‘m super

Jouw keuken, onze inspiratie!

Ook voor de
toekomstige
keukenprinsof prinses!
De keuken
Trend
van 2020

Greeploos
design

9.399,-

12.495,-

Virtual Reality presentatie

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Sorrento Plus Kristalwit hoogglans
HORST

Wallace Zwart Gebeitst

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

