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Kerstbomen inzamelen
Al voor Nieuwjaar lagen de eerste kerstbomen op de inzamellocaties in de gemeente Venray. Tot en met zaterdag 9 januari kunnen inwoners hun kerstboom inleveren op twintig
verzamelplekken: zeven in Venray en één in ieder dorp. In Merselo en Ysselsteyn werden in voorgaande jaren geen kerstbomen opgehaald door de gemeentelijke afvaldienst. In beide
dorpen was traditiegetrouw een kerstboomverbranding, maar die gaat dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen.

‘Vergroten riool niet de oplossing voor wateroverlast’
De visie klimaatadaptatie geeft de richting aan hoe gemeente Venray omgaat met de verandering van
het klimaat. De inwoners kregen ook in 2020 te maken met hittestress, wateroverlast door hevige stortbuien en lange extreem droge periodes. Wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) geeft aan dat de
gemeente en de burgers best veel kunnen doen om de overlast te verminderen zodat Venray in 2035
klimaatbestendig is.
Op donderdag 13 augustus 2020
barstte om 18.00 uur boven Venray
het noodweer los. Binnen een uur
viel zo’n 50 millimeter regen, een
hoeveelheid die normaal in een
maand valt. De riolering kon de
enorme hoeveelheid regenwater niet
verwerken en veel straten en pleinen
stonden blank. Toch ziet Cor Vervoort
vergroting van rioolbuizen niet als
de oplossing. “Op zo’n hevige buien
kun je geen riool bouwen. Ons rioolstelsel is ruim genoeg en voldoet

aan de norm. Dat na een stortbui
straten en kruispunten blank staan,
zorgt even voor overlast maar niet
voor veel schade. Die ontstaat pas als
het water de huizen binnendringt.”
Ook dat gebeurde na het noodweer
van 13 augustus. De gemeente is
nog bezig alle knelpunten in kaart
te brengen. “Ik ben zelf mee op
pad gegaan om te bekijken wat de
oorzaak is en hoe we die het best
kunnen oplossen. We willen mensen beschermen tegen de overlast.

Soms is het eenvoudig, soms ook
niet. We zagen bijvoorbeeld dat de
watertoevoer naar wadi’s verstopt
kan raken. Door vaker te maaien
en meer onderhoud is dit probleem
opgelost. Soms is het lastiger zoals
aan de Albionstraat in Leunen op het
punt waar de beek onder de weg
doorstroomt.” Tijdens veel neerslag
in korte tijd stroomt deze beek over
en lopen kelders in de buurt onder.
In plaats van vergroting van het riool
wil de gemeente het regenwater in

de bodem infiltreren. Het afkoppelen van regenpijpen en het vervangen van stenen en tegels in de tuin
door groen zijn twee maatregelen
die effect sorteren. Wateroverlast
lijkt in contrast te staan met de lange
droge periodes die de laatste jaren
al vroeg in het voorjaar beginnen.
“De crux is dat we het water moeten zien vast te houden. Dat doen
we door aanpassing van beekdalen
zodat het water niet meer snel wegstroomt”, zegt Cor Vervoort die ook
een dilemma schetst. “ In het droge
seizoen moeten we water bufferen
maar in het natte seizoen willen we
het juist snel afvoeren. Je ziet ook
dat burgers steeds actiever worden.
Ze ontplooien zelf initiatieven om het

probleem aan te pakken.”
De stortbui van 13 augustus viel midden in een extreem warme periode.
Uit temperatuurkaarten blijkt dat
het stedelijk gebied en de industrieterreinen veel meer last hebben
van de hitte. Op de hittekaart van
Venray is te zien dat Annapark met
zijn grote en monumentale bomen
een koele oase is tussen het centrum
en bedrijventerrein Smakterheide
in. Een treffend voorbeeld is ook de
Julianasingel en de Wilhelminastraat
in Venray. De bewoners van deze
bomenlanen hebben veel minder last van de hitte, ook ‘s nachts.
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Nieuwjaarswens burgemeester Luc Winants
2020. Praat me er niet van. Het was me het jaartje wel. Alle negatieve
superlatieven schieten te kort. Gauw dichtslaan dat boek en 2020 dumpen in de kliko van de geschiedenis. Een nieuw jaar ligt voor ons. En we
zijn goed begonnen aan 2021. Al is dat niet het onbeschreven kalenderblad dat we in normale tijden op 1 januari openslaan.
Want we hebben een rustige jaarwisseling achter de rug. Daarvoor wil ik
aan het begin van het nieuwe jaar de
inwoners van de gemeente complimenteren. Bedankt, ook namens de
politie, het ziekenhuispersoneel en alle
hulpdiensten die een rustige nieuwjaarsnacht hadden. Natuurlijk zijn er
ook hier mensen die zich niet aan de
regels willen houden, maar dat zijn
uitzonderingen. De overgrote meerderheid van u heeft begrip voor de maatregelen en houdt zich aan de regels,
hoe lastig dat soms ook is. Want Oud
op Nieuw vieren in een klein gezelschap of misschien wel met z’n tweetjes is niet wat wij ons voorstellen bij
een feestelijke jaarwisseling. Van de
andere kant: je hebt de tijd voor elkaar
en behalve voor een bescheiden
dansje ook voor een goed gesprek.
We hebben het kalenderblad omgeslagen. 2020 ligt bij het oud papier, 2021
ligt voor ons. Maar niet zoals andere
jaren. De sluier die het voorbije jaar
bedekte ligt voorlopig ook nog over
2021. Ik ga het niet mooier maken dan
het is. Het duurt nog wel een enige tijd
voordat we het grauwe gordijn voor
het raam kunnen wegtrekken en weer

De lokale partij ProVenray
heeft besloten niet mee te doen
aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
ProVenray zet deze stap om
verdere versnippering van
progressieve politiek in de
gemeente Venray te voorkomen. De partij ontstond uit een
afsplitsing van de SP.

kunnen genieten van de lentezon.
Het duurt nog even voordat we elkaar
weer kunnen omhelzen, voordat we
weer op een terras zonder spatscherm
kunnen gaan zitten, een verjaardag
vieren in een volle huiskamer met
familie en vrienden, over de kermis
slenteren, schouder aan schouder een
voorstelling in de schouwburg zien en
samen juichen na een doelpunt.
Maar dat moment gaat komen.
Met elke vaccininjectie is het virus een
stap dichter bij de uitgang en krijgen
wij een stukje bewegingsvrijheid terug.
We moeten nog even geduld hebben.
En voorzichtig blijven. Voor juichen is
het nog te vroeg. Wat we wel kunnen doen is nadenken hoe het verder
gaat als Covid-19 Venray en de wereld
uit is. Natuurlijk gaan we eerst inhalen
wat we gemist hebben. Maar daarna?
Gaan we op de oude voet verder of
hebben we iets geleerd van wat ons in
2020 is overkomen? Ik hoop het laatste.
En zoals ik de Venraynaren in het afgelopen jaar heb leren kennen, heb ik
daar alle vertrouwen in. Ik wens u allemaal een gezond en gelukkig 2021.

De fractie onderhoudt goede
contacten met zowel GroenLinks
als de PvdA-fractie. De fractieleden hopen dat deze partijen na
de verkiezingen een stevig progressief blok kunnen gaan vormen en dat ze aan een volgende
coalitie kunnen deelnemen.
Fractievoorzitter Joep Gielens
stopt na deze periode als raadslid.
Lizzy Bruno wil zich graag in blijven zetten voor een progressieve
partij in Venray en oriënteert zich
nog hierop. Gielens en Bruno hebben afgesproken om deze periode
in ieder geval samen af te maken.

Burgemeester Luc Winants

Twijfels over
uitvoering
natuur
compensatie

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

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

Bezorgklachten garcon.nl
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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 is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de

in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers

inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

ProVenray doet
niet mee aan
verkiezingen
2022

en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor
onze opdrachtgevers. Wij zijn per direct op zoek naar een
communicatieadviseur. Lijkt het je leuk om ons team te versterken?
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert

Jan Koopmans, natuurliefhebber uit Holthees, wacht
nog steeds op antwoord van
gemeente Venray. In het
sprekersplein van 17 november 2020 stelde hij dat de
gemeente de natuurcompensatie voor de aanleg van
bedrijventerrein Smakter
heide niet heeft uitgevoerd.
“Binnen de gemeente Venray
bestaat natuurcompensatie
voornamelijk op papier”, zei
Koopmans, die in de afgelopen
weken tevergeefs probeerde
een antwoord te krijgen. ‘Deze
vraag kunnen wij nu niet beantwoorden. We hebben het nog
in onderzoek’, luidde de reactie
van de gemeente. Ook vogelwerkgroep Maas en Peel meldt
nu dat van de beloofde natuurcompensatie niets terecht
gekomen is. In een brief aan de
gemeenteraad stelt de vogelwerkgroep dat Smakterheide,
het bedrijventerrein is aangelegd ten zuiden van de weg
Spurkt, afgeschermd zou worden met een groene buffer van
30 meter breed. ‘Door de rand
van bomen en struiken zou het
industriegebied onzichtbaar zijn
vanuit het beekdal. Dit is niet
gebeurd’, schrijven de werkgroepleden Hendrik-Jan van
Telgen en Joof Teeuwen.
Tekst: Henk Willemssen
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‘Vergroten riool niet de
oplossing voor wateroverlast’
Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.
Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwaliteitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige componenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.

Ter versterking van onze lasafdeling zijn wij op zoek naar:

Lassers (M/V)
Bomen zorgen voor afkoeling terwijl
stenen juist warmte vasthouden.
Gemeente Venray wil meedoen
aan het bomenplan van provincie
Limburg om 43.000 bomen te planten. Cor Vervoort ziet het liefst dat
ze geplant worden in de bebouwde
omgeving. “Want je ziet het positieve
effect in een boomrijke straat als de
Julianasingel. Samen met dorps- en
wijkraden willen we kijken waar we
de bomen kunnen neerzetten. Het ver-

groenen voor schoolpleinen is ook een
mogelijkheid. Dit draagt ook bij aan de
bewustwording.”
In het komende halfjaar komt duidelijkheid over concrete projecten als
het uitvoeringsplan van de visie klimaatadaptatie verschijnt. Vijf thema’s
staan daarin centraal: overstromingen,
wateroverlast, hitte, droogte en biodiversiteit. De eerste vier komen uit het
nationale klimaatakkoord, de vijfde
heeft gemeente Venray er zelf aan

toegevoegd. “Biodiversiteit is de thermometer van hoe de natuur ervoor
staat”, zegt Cor Vervoort die dit thema
meer aandacht wil geven. “Want de
tijd is er rijp voor. Vroeger kregen we
klachten als de gemeente niet op tijd
de bermen maaide. Nu vragen burgers juist om helemaal niet meer te
maaien.”

Tekst: Henk Willemsen

Verbetering spoorwegovergang
Witte Vennenweg
De spoorovergang van de Witte Vennenweg op de Oirloseweg in Oostrum krijgt een betere en meer veilige
inrichting. Het College van B&W van Venray wil bijna 1,5 miljoen euro uittrekken om de situatie te verbeteren
voor het autoverkeer en de overstekende fietsers.
De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van dinsdag 9 februari
om goedkeuring van het budget van
1.465.000 euro gevraagd. Het college
wil nu de kans aangrijpen om de spoorwegovergang tussen Oostrum en Oirlo
te verbeteren. Want tussen 2022 en
2024 wordt het project Maaslijn uitgevoerd met een elektrificatie en deels
ook een verdubbeling van de spoorlijn.
Na overleg met spoorwegbeheerder
ProRail bleek het mogelijk de kruising
Witte Vennenweg/Oirloseweg hierin
mee te nemen maar de kosten zijn wel
voor rekening van de gemeente.
De verkeerssituatie is momenteel
onveilig voor het autoverkeer en
vooral voor overstekende fietsers. Een
knelpunt is dat de Witte Vennenweg
niet haaks aansluit op de spoorlijn en
Oirloseweg waardoor het verkeer in de

problemen komt. Vrachtauto’s moeten ruime bochten nemen en fietsers
komen in het gedrang en weten niet
hoe en waar ze zich moeten opstellen. Door de overweg een stukje naar
het noorden richting het station te
verplaatsen kan de aansluiting van de
Witte Vennenweg op de Oirloseweg
haaks worden. Daarnaast krijgt de
Witte Vennenweg een vrijliggend
fietspad en komt er een aparte fietsoversteek over de spoorlijn naar het
fietspad van de Oirloseweg.
Een andere reden voor de aanpak is dat
de verkeersdrukte hier toeneemt. Dat
heeft te maken met de tweede ontsluiting van bedrijventerrein De Blakt
waarvoor de Newtonstraat is geopend.
Daardoor hoeft niet meer alle verkeer
over de Deurneseweg/N270 te rijden.
De extra ontsluiting is vooral bedoeld

voor het vrachtverkeer vanuit de
haven van Wanssum. Dit verkeer kan
voortaan via de Witte Vennenweg en
Newtonstraat de bedrijven op De Blakt
bereiken. Ook de landbouwroute loopt
via de spoorwegovergang.
Mogelijk dat de verkeerslichten op de
Oirloseweg verdwijnen. Het blijkt dat
de werking van de stoplichten onduidelijk is voor de weggebruikers want
er wordt vaak door het rood gereden.
Dit komt ook doordat de lichten vrij
lang op rood blijven staan. Doordat de
treinen bij het naderen van het station
afremmen en doordat de optrekkende
treinen pas langzaam op gang komen.
Het doel van de stoplichten is bij sluiting van de overweg het verkeer op de
Oirloseweg tegen te houden om zo te
voorkómen dat een (vracht)auto op de
spoorlijn blijft stranden.

Extra subsidie voor bibliotheek
BiblioNu krijgt een extra subsidie van 9.696 euro van gemeente Venray. De bibliotheek vroeg een eenmalige
bijdrage voor de periode van de sluiting van 16 maart tot in juni 2020 vanwege de coronamaatregelen.
Het College van B&W heeft besloten de gevraagde subsidie van 9.696
euro toe te kennen. De kosten worden
betaald uit de inkomsten van het Rijk
voor coronacompensatie van culturele
organisaties. De bibliotheek zag tijdens de sluitingsperiode de inkomsten
van gebruikers en scholen wegvallen. Deze periode heeft de organisatie
benut om vooruitlopend op de verhui-

zing de collectie boeken alvast uit te
zoeken en een uitleenpunt voor boeken
op te zetten.
BiblioNu krijgt geen directe tegemoetkoming van het Rijk en er zijn ook geen
andere inkomstenbronnen. Ook gezien
de wankele financiële positie van
BiblioNu heeft het college besloten de
extra subsidie uit te keren. BiblioNU
heeft onvoldoende reserves om het

verlies aan inkomsten op te vangen.
De bibliotheek moest van 8 tot
18 november ook tijdelijk sluiten vanwege aangescherpte coronamaatregelen. Vanaf 16 december is de bieb
opnieuw gesloten vanwege de lockdown die voorlopig duurt tot en met
19 januari. Voor deze periodes heeft
BiblioNu nog niet om extra steun
gevraagd bij de gemeente.

De lasser is verantwoordelijk voor het samenstellen van verschillende
halffabricaten en plaatwerkmodules door middel van hechten, lassen
(MIG/MAG/TIG) en richten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van
(summiere) werkopdrachten, gevarieerde tekeningen, stel-, instel-, bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Tevens voert de lasser eerste product- en
procescontroles uit aan de hand van procescontrolevoorschriften, draagt
zorg voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan de machines en gereedschappen en lost storingen op.
Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent,
initiatief neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Lasspecialist (M/V)
De lasspecialist is verantwoordelijk voor het opleiden, instrueren en
begeleiden van de lassers op onze lasafdeling. In samenwerking met
de engineeringafdeling worden lasinstructies opgesteld. De lasspecialist
werkt, naast de begeleiding van de lassers, zelf actief mee met name bij de
opstart van nieuwe producten. De lasspecialist is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het werk op de afdeling en adviseert de productieleider op
het gebied van investeringen en het verbeteren van de werkprocessen.
Vereisten
Een leider die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met ruime ervaring op het
gebied van MIG/MAG/TIG lasprocessen op het gebied van dunne
plaat;
• Je hebt kennis van de Duitse en Engelse taal;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief
neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele werkomgeving; werken met de nieuwste
technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel
groeiende, internationale organisatie.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP Venlo
Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers,
telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om
eens te komen kijken.
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Digitaal vergaderen en het gemis van persoonlijk
contact
Ook voor de politiek in Venray was 2020 een bewogen jaar. Niet in de
laatste plaats omdat vergaderen voornamelijk digitaal plaatsvond en dit
de vergaderstructuur niet altijd in de hand werkte. Hoogepunten waren
er echter ook zeggen de fracties. Met name de installatie van de nieuwe
burgemeester Luc Winants, het behoud van het bibliotheekgebouw en het
afwijzen van het zonnepark in Smakt.
Vanwege de coronamaatregelen was
fysiek vergaderen begin dit jaar niet
meer mogelijk. Het was geen verrassing
dat dit voor iedereen wennen was. Wat
de raadsleden het meeste misten, was
het fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal. “In de raadszaal ging het goed en
was het prima op orde. Dat geldt niet
voor het digitaal vergaderen. Zeker voor
een fractie met negen personen is het

onmogelijk om dan tussendoor overleg te voeren. Daarom zijn op voorhand
afspraken gemaakt en wij betreuren
het dat deze tijdens raadsvergaderingen niet altijd werden nageleefd”, aldus
het CDA. “Door deze steriele manier van
vergaderen, overleggen, debatteren is
er eerlijk gezegd geen lol meer aan”,
laat Henk Bisschops van de PvdA weten.
Samenwerking Venray vindt het een

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.
Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwaliteitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige componenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.
Ter versterking van onze montageafdeling zijn wij op zoek naar:

Assemblage medewerkers

(M/V)

De assemblage medewerker assembleert samengestelde producten,
modules, apparaten en machines. Hierbij worden de diverse onderdelen
gemonteerd tot een samengesteld product. Tevens voert de assemblage
medewerker product-, proces- en eindcontroles uit aan de hand van de
controlevoorschriften waarbij het werken volgens de ESD (Electro Static
Discharge) normen en assemblage instructies van belang is.
Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring;
• Je hebt kennis van de Duitse taal;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief
neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele werkomgeving; werken met de nieuwste
technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel
groeiende, internationale organisatie.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP Venlo
Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers,
telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om
eens te komen kijken.

gemis dat de raadsleden of commissieleden elkaar in een vergadering
niet live kunnen zien. “Lichaamstaal of
elkaar even kunnen aankijken met een
blik van verstandhouding zijn nu eenmaal een belangrijke onderdeel in het
politieke debat. Maar gezien de huidige
situatie is het digitaal vergaderen op dit
moment de beste oplossing.” De VVD
noemt digitaal vergaderen zelfs slappe
thee. “Politiek in coronatijd was een
beetje onwerkelijk. Inhoudelijk zijn veel
belangrijke zaken blijven liggen of hebben vertraging opgelopen. Het coalitieprogramma is nog verder verschraald.
Op de winkel passen leek het devies.”
De troebele processen rondom een
aantal dossiers, zien meerdere partijen
als een dieptepunt. De VVD noemt het
zonnepark Smakt, maar ook de processen rond Albert Heijnpand, de bibliotheek en de Spurkt als voorbeeld. Aan
dat lijstje voegt Venray Lokaal het oude
postkantoor toe. “Jammer was het dat
de gemeenteraad met nipte meerderheid het niet heeft aangedurfd om
een erkende stichting een bouwkundig
onderzoek te laten uitvoeren voor het
oude postkantoor”, vindt fractievoorzitter Tino Zandbergen.
Het CDA ziet net als de SP en PvdA de
sluiting van de huisartsenpost in Venray
als absoluut dieptepunt. “Ondanks de
protesten uit allerlei hoeken, besloot

Cohesie in 2020 de huisartsenpost te
sluiten. In een jaar waarin het belang
van goede en bereikbare gezondheidszorg meer dan ooit duidelijk werd, wil
de huisartsenkoepel een zorgvoorziening voor 81.000 mensen in deze regio
sluiten. Zonder oog te hebben voor de
bezwaren van inwoners, politiek en
de Venrayse huisartsen zelf”, aldus het
CDA.
Toch vindt de VVD, Samenwerking
Venray en het CDA met name de unanieme standpunten die bijvoorbeeld
over de huisartsenpost en het coronasteunpakket in de gemeenteraad
werden ingenomen, een hoogtepunt.
“Binnen de Venrayse politiek werd al
snel duidelijk dat we geen politiek zouden voeren rondom corona. Over de
acties, de creativiteit die is opgezocht
en het hulppakket waren we eensgezind. Het is juist goed om, in deze voor
velen bijzondere en roerige periode
samen op te trekken. Die eensgezindheid was ook in de gemeenteraad te
voelen toen Cohesie aankondigde de
huisartsenpost te sluiten. De historische extra gemeenteraadsvergadering
liet zien hoe sterk we ons samen hebben willen maken en dat was daarmee
meteen een duidelijk en krachtig statement”, aldus het CDA.
De huidige vergaderstructuur van
informatieavonden, het Sprekersplein,

commissievergaderingen en raadsvergadering wordt grotendeels als
positief ervaren. “Wel zou, met name
in de raadsvergadering, meer onderling debat moeten worden toegestaan”, vindt Martin Leenders van
Samenwerking Venray. “De gemeenteraad wordt steeds verder op afstand
gezet of laat zich op afstand zetten.
Bevoegdheden zijn of worden, met
toestemming van de coalitiepartijen,
in grote mate naar het college gedelegeerd. Hierdoor hoeft de raad, zeker
ook bij maatschappelijk gevoelige
thema’s, niet meer om instemming
gevraagd te worden.”
Henk Bisschops van de PvdA wil dat de
raad in 2021 standvastiger wordt. “Ik
zou het fijn vinden als de raad in het
komende jaar wat besluitvaardiger is.
We hebben nu de neiging om besluiten
uit te stellen en voor ons uit te schuiven.”
De VVD vindt dat de Venrayse politiek
zich meer moet richten op het belang
van de burgers. “Inhoudelijk zouden
we graag zien dat we in de Venrayse
politiek wat meer weg konden komen
van ‘de waan van de dag’ zodat we ons
kunnen richten op de grote vraagstukken. Minder voor de bühne, meer voor
het belang van de burgers.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Regeling voor snelle afhandeling
coronasteun
Gemeente Venray beschikt nu over een regeling waardoor hulpaanvragen van noodlijdende gemeenschapshuizen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties snel kunnen worden afgewikkeld.
Kleinere steunaanvragen tot 1.000 euro kunnen ambtenaren zelf afhandelen, bedragen boven 1.000
euro moet het College van B&W goedkeuren.
Door de coronacrisis zijn vooral
gemeenschapshuizen en wijkcentra in financiële problemen gekomen. ’t Schöpke in de Venrayse wijk
Veltum was het eerste wijkcentrum
dat aanklopte omdat het voortbestaan in gevaar kwam. Het college
bedacht een ‘maatwerkoplossing’
en gaf ’t Schöpke een extra subsidie van 30.000 euro. Ook de wijkcentra Brukske en Den Hoender en
de gemeenschapshuizen De Linde
(Oirlo), de Alde Schol (Geijsteren) en
D’n Oesterham (Oostrum) meldden

zich bij de gemeente omdat ze in
zwaar weer terecht zijn gekomen.
Voor alle steunverzoeken is nu een
regeling vastgesteld. Een maandelijks overzicht van aanvragen
en uitkeringen geeft inzicht in de
stand van zaken. Het college verwacht dat de vergoedingen betaald
kunnen worden uit de compensatiegelden van het Rijk. De gemeenteraad heeft in de vergadering van
dinsdag 27 oktober besloten dat
ook de algemene reserve kan worden ingezet om de gevolgen van

de coronacrisis te bestrijden. Deze
reservepot is juist bedoeld voor bijzondere omstandigheden. Alleen
de gemeenteraad kan besluiten om
de algemene reserve aan te spreken. Het college geeft aan dat het
onduidelijk is hoe het coronavirus
zich verder ontwikkelt. Ook is er nog
onzekerheid over de hoogte van de
compensatiegelden van het Rijk in
2021. Naast directe steun heeft de
gemeente eerder besloten tot het
verlenen van uitstel of het niet heffen van lokale belastingen.
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Raad beslist per mail over
weigeren arbeidsmigranten
Voor het weigeren van de vergunning voor huisvesting van
arbeidsmigranten in het pand Westsingel 1 in Venray is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het College van B&W van
Venray meende ten onrechte dat een raadsbesluit niet nodig was.
De raadsfracties moeten nu per mail aangeven of ze instemmen
met de weigering van de vergunning.
Dit kan niet wachten tot de volgende raadsvergadering op dinsdag
9 februari. De rechtbank bepaalde
dat de gemeente uiterlijk op 19
januari een nieuw besluit moet
nemen. Het gaat om de afwijzing
van de vergunningaanvraag van
Lucassen Projecten voor de huisvesting van 104 arbeidsmigranten
in het voormalige schoolpand van
Gilde Opleidingen.
Volgens de eigen beleidsregels
van gemeente Venray beslist
de gemeenteraad over huisvestingsprojecten van vijftig of meer
arbeidsmigranten. Bij een lager
aantal kan het college zelf besluiten. De rechtbank stelde op 26
oktober 2020 de gemeente in het
ongelijk over de weigering van de
aanvraag van Lucassen Projecten.
Een van de redenen was dat de
gemeenteraad niet was geraadpleegd.
Het college meende dat de

gemeenteraad alleen moest worden ingeschakeld als het om een
plan gaat dat positief beoordeeld
is. Omdat bij het pand Westsingel
1 het voornemen is de vergunning
te weigeren, vond het college dat
instemming van de raad niet nodig
was. Daar dacht de rechter anders
over. Voor ieder plan, ongeacht de
beoordeling, voor vijftig of meer
arbeidsmigranten is toestemming
nodig van de raad.
De gemeente is in hoger beroep
gegaan tegen de uitspraak van de
rechtbank. Om de rechtsgang niet
op te houden, is nu een bevestiging
van de gemeenteraad nodig. De
belangrijkste reden van het college
om de vergunning te weigeren, is
dat een arbeidsmigrantencomplex
niet thuishoort in een woonwijk.
De rechtbank oordeelde dat de
gemeente dit argument beter moet
onderbouwen en motiveren.

Verzoek kosteneffectenanalyse

Verbazing over brief college
over vliegveld
Het College van B&W van gemeente Venray heeft op 23 december een brief gestuurd aan staatssecretaris
Barbara Visser van Defensie over vliegveld De Peel. Daarin vraagt het college namens de voltallige gemeenteraad een kosten-effectenanalyse (KEA) te laten uitvoeren.
De brief leidde tot verbaasde reacties
omdat er geen raadsbesluit over is
genomen en ook niet alle partijen het
eens zijn over een KEA. Jan Houba, lid
van overlegcommissie COVM, noemt
de brief ‘een verrassende actie’. Hij en
ook werkgroep Stop vliegbasis De Peel
zijn juist voor een andere financiële
methode: de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA).
“Verbaasd. Dan druk ik me heel diplo-

matiek uit”, reageert D66-raadslid
Theo Zegers. “De brief is nooit in de
gemeenteraad aan de orde geweest.
We hebben als D66 direct gereageerd
dat dit niet klopt. Het is een gevoelige
kwestie. We hebben er heel veel vragen over.”
Er heerst verdeeldheid over wat de
beste methode is om de maatschappelijke kosten van de heropening van
het vliegveld in kaart te brengen. Het

College van B&W is tegen een MKBA
omdat bij deze analyse de balans in
het voordeel van het ministerie van
Defensie zal uitslaan. Vanwege het
landsbelang en nationale veiligheid.
Voorstanders van de MKBA vinden dat
bij een KEA het onvoldoende aan bod
komt om oefencapaciteit voor F35’s te
vinden buiten vliegbasis De Peel.
Tekst: Henk Willemssen

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met
de inzet van diverse type verreikers, mini-kranen, autolaadkranen en glasrobots.
Scheepens werkt met bedrijven in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld.

Als uitbreiding op ons team zoeken wij een:

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Centrum

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
va €350,00 bel: 0616374514 voor
info.Woningstoffeerderij vd Broek
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
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ASSISTENT VESTIGINGSLEIDER
verreikerverhuur- en transportbedrijf (fulltime)

Heb je ervaring als assistent vestigingsleider in horizontaal en verticaal transport en ben
je op zoek naar een nieuwe afwisselende uitdaging in een snel groeiend specialistisch
logistiek bedrijf? En werk je graag in een innovatieve omgeving waar de sfeer collegiaal
en informeel is? Dan hebben wij de functie voor jou!
Als assistent vestigingleider bij Scheepens zal je de leiding hebben over complexe
kortstondige horizontale en verticale transporten, je bent verantwoordelijk voor een
diversiteit aan administratieve afhandeling, en je geeft heldere instructies aan onze
machinisten/chauffeurs.
Taken en verantwoordelijkheden
• Het reageren op offerteaanvragen van klanten en het maken van offertes
• Het onderhouden van veiligheids-, en kwaliteitssystemen
• De afhandeling van de facturatie
• Het verwerken van opdrachten van klanten
• Het voorbereiden van niet reguliere opdrachten voor uitvoering
(werkvoorbereiding, planning en werkuitgifte) in overleg met de planner.
• Het aanvragen van vergunningen en onthefﬁngen
• Het behandelen en afhandelen van schades met verzekeraars en klanten
• Het indirect leidinggeven aan personeel
• Het voeren van gesprekken met personeel of deze bijwonen
• Het onderhouden en uitbreiden van het klantenbestand
De ideale kandidaat
Wij zoeken iemand met dan wel een HBO opleiding technische bedrijfskunde of
logistiek zonder of met enige ervaring, dan wel een MBO’er met praktijkervaring en het
juiste werk- en denkniveau. Een aanpakkers- en samenwerkingsmentaliteit is een must.
Daarnaast is kennis van de Duitse taal vereist en kun je goed met computersystemen
omgaan. Je bent van nature stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wat bieden we jou?
Een afwisselende en uitdagende fulltime functie bij een prettig en groeiend
specialistisch bedrijf, waaraan jij je actieve bijdrage kan leveren. Naast goede
arbeidsvoorwaarden in de CAO, is er voldoende ruimte om jezelf te ontplooien en te
ontwikkelen.
Lijkt deze functie je interessant?
Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar Dirk Scheepens, info@scheepens.info

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Nieuwe afvalinzameling niet meer dit jaar
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In 2021 komt er nog geen verandering in de afvalinzameling in gemeente Venray. Van de bestaande
inzamelmethode wordt pas volgend jaar afscheid genomen als het nieuwe afvalbeleid in één keer wordt
ingevoerd. De afvalperrons in de dorpen en wijken blijven dus nog zeker een jaar intact.
De gemeente was van plan de
nieuwe afvalinzameling in 2021 en
2022 in fases in te voeren. Daardoor
zouden de burgers geleidelijk kunnen wennen aan alle veranderingen. De gemeenteraad nam in grote
meerderheid op 27 oktober 2020 het
nieuwe afvalbeleid aan, maar met
het verzoek de nieuwe afvalmethode
in één keer door te voeren.
De inwoners ontvangen dit jaar
nog geen plastic zakken van de
gemeente om plastic, blik en drink-

pakken aan de straat te zetten.
Deze nieuwe vorm van inzameling
was als een van de eerste stappen
in 2021 aangekondigd. “Op verzoek
van de gemeenteraad doen we alles
in één keer”, zegt wethouder Cor
Vervoort (Venray Lokaal). “Dit betekent niet dat er dit jaar niets gebeurt.
We starten met de implementatie
en het communicatieplan. Om de
burgers mee te nemen in wat gaat
veranderen. Maar we beginnen met
een bewustwordingscampagne, want

er is veel onwetendheid en we willen dat mensen meer gaan nadenken
over hoe ze met hun afval omgaan.”
De nieuwe aanpak is nodig omdat
gemeente Venray steeds verder uit
de pas loopt met de afvaldoelen.
In plaats van een daling neemt de
hoeveelheid restafval toe. Naast het
gratis aan huis ophalen van plastic,
blik en drinkpakken wordt het ledigen van de groencontainer gratis.
Tekst: Henk Willemssen

Stichting voor verbouw school Veulen
In Veulen is de stichting Antoniushof opgericht. De vijf bestuursleden van de nieuwe stichting hebben
als doel de verbouwing van de St. Antoniusschool tot vijf woningen voor senioren.

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.
Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwaliteitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige componenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.
Ter versterking van onze CNC plaatwerkafdeling zijn wij op zoek naar:

CNC plaatwerkers (M/V)
De CNC plaatwerker is verantwoordelijk voor het instellen en bedienen
van machines (pons/lasermachine en/of afkantbanken) voor het produceren van plaatwerkproducten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van
(summiere) werkopdrachten, gevarieerde tekeningen, stel-, instel-, bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Tevens voert de CNC plaatwerker eerste
product- en procescontroles uit aan de hand van procescontrolevoorschriften, draagt zorg voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan de machines en
gereedschappen en lost storingen op.
Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring;
• Er wordt gewerkt in twee ploegendienst;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief
neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele werkomgeving; werken met de nieuwste technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel
groeiende, internationale organisatie.

Het oprichten van een stichting is
nodig om juridische en financiële
verplichtingen te kunnen aangaan.
Er loopt momenteel een onderzoek
of het bouwplan haalbaar is, er zijn
offertes aangevraagd en een architect is ingeschakeld. De opzet is dat
stichting Antoniushof ook de eigenaar en beheerder wordt van het
gebouw.

St. Antoniusschool is medio
2014 gesloten en wordt sindsdien bewoond door antikraak.
De gemeenteraad heeft op 22 september 2020 besloten het voormalige schoolgebouw en de grond
voor het symbolische bedrag van 1
euro over te dragen aan het dorp.
Dat geldt ook voor de dorpsscholen
van Geijsteren en Vredepeel. De drie

dorpen kunnen dit jaar gebruikmaken van de provinciale regeling
Kwaliteit Limburgse Centra (KLC).
De provincie heeft een subsidiebedrag van 525.000 euro gereserveerd. Stichting Antoniushof hoopt
in het nieuwe jaar zo snel mogelijk
een bijeenkomst te organiseren om
de dorpsbewoners bij te praten over
het bouwplan.

Vastelaovend Same
Vanaf woensdag 6 januari brengen we het gevoel van de vastelaovend weer op de radio.
In het programma Vastelaovend Same! gepresenteerd door Maik van den Broek & Rob
Claessens brengen we onder andere het laatste carnavalsnieuws uit de gemeente Venray.
Verder gaan we in gesprek met de carnavalsverenigingen, draaien we de top 3 van een
persoon uit de Venrayse carnavalswereld en hoor je uiteraard dé carnavalsnummers uit
onze regio!
Alvast in de stemming komen? Luister elke woensdag tot aan de vastelaovend naar
Vastelaovend Same! tussen 18.00 – 19.00 uur op Omroep Venray radio.
Heeft u een nieuwstip en/of informatie over carnaval bij ons in de regio? Neem dan
contact op via vastelaovendsame@omroepvenray.nl of vastelaovendsame.lov@gmail.com

Venrodsen Aovend
Veldeke Venray in ’t Venrods Ketierke op woensdagavond 20.00 uur
Omdat de Venrodsen Aovend in 2020 niet door kon gaan zendt Omroep Venray in januari
en februari 2021 de optredens van de Venrodsen Aovend 1991 uit. Dit was de tweede
Venrodsen Aovend die Veldeke Venray organiseerde. De optredens, met algemene en
muzikale ondersteuning van Ad van Zwol en Ad Haans, worden aangekondigd door
Frits Basten en zijn op woensdagavond na het nieuws van 20.00 uur te beluisteren in
’t Venrods Ketierke aan het begin van het tweede uur van het programma Hutspotavond.

Wintertijd
met een programma uit het archief van Omroep Venray
Zondag 10 januari 18.00 uur is er in “Wintertijd” aandacht voor de Blerickse
groep “De Vrijbuiters” en hun muziek. In 1994 had Harry Kempen voor
het programma “Onder Ons” een gesprek met Ben Verdellen, zanger en
gitarist van De Vrijbuiters. Op dat moment was er nog geen sprake van
dat de groep zou stoppen met optreden maar ongeveer een jaar later
was dit een feit.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP Venlo
Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers, telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om eens te
komen kijken.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Pastoors Miedema en Rijs ruilen van woning
Pastoor Martinus Rijs verhuist op vrijdag 8 januari vanuit Mook naar de pastorie aan de Albionstraat in
Leunen. Op dezelfde dag rijdt de verhuiswagen van pastoor Theo Miedema de route in tegenovergestelde
richting: van Leunen naar Mook.
Martinus Rijs gaat deken Ed Smeets en
kapelaan Marthoma Alexander assisteren. Hij gaat daarom wonen in de pastorie in Leunen. Daarmee wisselen Rijs
en Miedema van standplaats. Martinus
Rijs was eerst kapelaan en vanaf
maart 2017 pastoor van de zes paro-

chies in de kop van Noord-Limburg:
Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek,
Mook, Molenhoek en Middelaar.
Medio 2019 moest hij vanwege oververmoeidheid zijn functie neerleggen.
In de afgelopen periode na zijn herstel
heeft hij onder meer geassisteerd in

parochies in Weert en Maastricht.
“Ik woon nog steeds in de pastorie in
Mook”, vertelt Martinus Rijs. “Ik heb
al wat spullen naar Leunen gebracht
waar alvast twee kamers voor me zijn
vrijgemaakt. Want Theo Miedema en
ik moeten wel op dezelfde dag verhui-

zen. Ik wilde niet een paar dagen op
een camping verblijven.”
Na het vertrek van Theo Miedema is
deken Ed Smeets formeel de nieuwe
pastoor van het cluster Leunen,
Veulen en Heide, dat samenwerkt
met het cluster Ysselsteyn, Merselo en
Vredepeel.
“Ik word niet alleen vervangend pastoor van Leunen, Veulen en Heide”,
zegt Rijs. “Ik ga helpen in alle paro-

chies in het dekenaat Venray. Na mijn
ziekteverlof voel ik me weer goed en
ik ben volledig hersteld.” Zijn aanstelling is voorlopig voor een halfjaar.
“Ik verwacht dat ik komende zomer
een definitieve benoeming krijg van
de bisschop. Waar dat zal zijn, dat
weet ik nog niet.” Het bisdom is bezig
met een herstructurering.
Tekst: Henk Willemssen

D66 wil duidelijkheid over natuurbeheer Ooijen-Wanssum
Er is onduidelijkheid over het natuurbeheer in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Dat is voor D66
aanleiding het onderwerp op de agenda te zetten van de commissie Werken en besturen van woensdag
20 januari.
Met de afronding eind 2020 van
het project hoogwaterbescherming door aannemer Mooder Maas
is een nieuw natuurgebied ontstaan van 500 hectare. Het terrein is in bezit van drie eigenaren:
provincie Limburg (315 hectare),
Rijkswaterstaat (85 hectare) en
Staatsbosbeheer (100 hectare).
Het College van B&W wil het beheer
in handen geven aan lokale onder-

nemers en gronden zo mogelijk
terugkopen van provincie Limburg.
Daarover heeft gemeente Venray
samen met Horst aan de Maas aan
de bel getrokken bij het provinciebestuur, want er zouden toezeggingen
zijn gedaan aan agrariërs die destijds veel landbouwgrond hebben
verkocht.
Het CDA diende hierover tijdens de
begrotingsbehandeling op dins-

dag 3 november een motie in.
“We maken ons zorgen over de
manier waarop de provincie het
natuurbeheer wil aanbesteden.
Agrariërs hebben veel grond opgeofferd en moeten hiervoor compensatie krijgen door middel van beheer”,
lichtte Leo Philipsen (CDA) toe.
D66, Samenwerking Venray, PvdA,
ProVenray en Venray Lokaal uitten in
die vergadering hun bedenkingen.

Enkele partijen vroegen zich af of en
welke toezeggingen zijn gedaan aan
lokale agrariërs. D66 meende dat er
geen verplichtingen zijn en sprak de
voorkeur uit dat het gehele natuurgebied naar een beherende instantie gaat. Venray Lokaal zei het niet
gewenst te vinden dat de gemeente
weer grond gaat terugkopen.
Doordat er geen raadsmeerderheid
was en omdat er nog veel vragen
en onduidelijkheden waren, besloot
het CDA de motie in te trekken.
D66 zet het onderwerp nu opnieuw
op de politieke agenda. “We vinden

het vreemd dat het college toch in
overleg gaat met de provincie over
beheer en eigendom van de natuurgronden”, zegt D66-raadslid Theo
Zegers. “Terwijl een meerderheid
daar anders overdenkt.” D66 wil in
de commissievergadering duidelijkheid scheppen en een uitspraak
horen hoe de andere partijen hierin
staan. “Daarna bekijken we of we
met een motie komen in de raadsvergadering.”

Tekst: Henk Willemssen

Nieuw plan voor leegstaande centrumpanden in Venray
Gemeente Venray is met ingang van 1 januari in zee gegaan met Streetwise uit Heerlen. Met als doel binnen
twee jaar vijf nieuwe ondernemers naar een leegstaand winkelpand in het centrum van Venray te lokken.
De aanpak van stichting Streetwise,
opgericht in 2014, is succesvol gebleken in enkele Midden- en ZuidLimburgse gemeenten. Het College
van B&W van Venray is op zoek naar
een andere manier om de toenemende leegstand in het winkelcentrum een halt toe te roepen.

Ondanks de coronacrisis, de toename
van online aankopen en een dalend
centrumbezoek wil het college het
winkelcentrum aantrekkelijk en leefbaar houden met een compleet winkel- en voorzieningenaanbod.
Streetwise richt zich op nieuwe ondernemers. De aanpak is uniek, effectief

en bewezen, stelt het college. De slagingskans van de door Streetwise
begeleide ondernemers ligt boven
90 procent, dit is tweemaal hoger dan
het landelijk gemiddelde. De focus
ligt op starters en op bestaande
ondernemers die willen uitbreiden
met een extra vestiging of die willen

verplaatsen naar het winkelcentrum.
Streetwise biedt een-op-een begeleiding vanaf het begin bij het opstellen van het businessplan tot aan het
vinden van een geschikte locatie. Ook
het zoeken naar financieringsmogelijkheden, het regelen van vergunningen
en huurbemiddeling behoren tot de
werkzaamheden.
Er zijn vanaf dit jaar nog meer
mogelijkheden voor starters in het

winkelcentrum van Venray. De stimuleringsregeling centrumvisie is met ingang
van 2021 verruimd. Daardoor kunnen naast verplaatsende bedrijven ook
startende ondernemers een financiële bijdrage ontvangen bij vestiging
in het winkelcentrum. Het project met
Streetwise duurt twee jaar en kost
90.000 euro. Dit bedrag wordt betaald
uit het budget van de centrumvisie.
Na het eerste jaar volgt een evaluatie.

Vol goede moed zijn we begonnen aan 2021! Een jaar waarin we
mooie, heldere en creatieve communicatieboodschappen gaan creëren.
Maar we hopen vooral op een jaar waarin we weer vooruit kunnen kijken
en elkaar weer mogen ontmoeten. Wij gaan ervoor!
Kempen wenst u een voorspoedig en gezond 2021!

#kempencreëert
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15-vragen aan

Sofie Ketzinger Blitterswijck
van je leven, omdat het zo voorbij kan zijn. Soms vergeet ik om te
genieten, dan heb ik het namelijk te
druk met allemaal dingen of doe ik
juist iets heel nutteloos en geniet ik
niet van de mensen en dingen om
me heen, en dat is zo zonde.

Heb je een verborgen talent?
Ik heb niet echt een verbogen talent.
Maar ondanks dat ik heel klein ben,
kan ik echt heel erg veel eten.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag willen leren om
dingen los te kunnen laten in het
leven. Ik hou me namelijk heel erg
vast aan het verleden, wat soms
heel erg in mijn nadeel kan gaan
werken, waardoor ik niet door kan
gaan met het leven in het nu.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
Iedereen moet in zijn leven de Harry
Potter-serie hebben gezien. Het zijn
de meest magische en mooiste films
die ik ooit in mijn leven heb gezien.
Als je die films aan het kijken bent,
vergeet je de wereld en je zorgen
om je heen en dat kan soms heel
fijn zijn.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Sofie Ketzinger
16 jaar
Dendron College
Blitterswijck

Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik zou mezelf omschrijven als een
aardig persoon, die gemotiveerd
is om dingen te ondernemen en
te doen. Ik probeer altijd het beste
uit mezelf en uit anderen te halen.
Ook ben ik een gevoelig persoon en
kan ik me heel erg inleven in andere
mensen, maar ik kan ook goed voor
mezelf opkomen.

Wat doe jij het liefste op een
rustige vrijdagavond?
Op een vrijdagavond zou ik het liefste op de bank willen zitten en dan
een film kijken met cola en chips.
Ik vind het ook gezellig om met een
vriendin samen te zitten en gezellig
te kletsen of spelletjes te spelen.

Wat vind jij de mooiste tijd van
het jaar?
Ik vind de winter de mooiste tijd van

het jaar, omdat ik heel erg van het
kerstseizoen hou: gezellig met je
familie spelletjes spelen, alle mooie
kerstlampjes die er hangen, kerstfilms kijken met een deken, warme
chocolademelk en natuurlijk het lekkere eten.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Ik ben nu bezig met het Engelse
boek Five Feet Apart van Rachael
Lippincott en ik vind het tot nu toe
heel mooi.

Wie is jouw voorbeeld?
Ik heb eigenlijk drie mensen die ik
als een voorbeeld zie. Natuurlijk zijn
mijn ouders een heel groot voorbeeld, want van hen heb ik bijna
alles geleerd. Maar als ik iemand
anders zou kiezen, zou ik mijn oom
hebben gekozen. Helaas is hij twee
jaar geleden overleden. Ik zou mijn
oom kiezen omdat hij het zijn hele
leven al moeilijk heeft gehad qua
thuissituatie en ziektes. Hij heeft
mij daardoor laten zien dat je nooit

moet opgeven en van elke dag het
best moet maken. Ook heeft hij mij
geleerd hoe belangrijk familie is en
dat je ze elke dag moet laten zien
hoeveel je van ze houdt.

Ik krijg van de chips Nibb-its nooit
genoeg, ze zijn zo lekker en ik kan ze
elke dag wel eten.

Naar welk concert zou je graag
willen gaan? En waarom?
Ik zou heel graag naar het concert
van Lewis Capaldi willen, omdat ik
zijn muziek en stem heel mooi vind.
Ook raken zijn liedjes me altijd.

Dat als je oud bent je kan terug kijken en kan zeggen: wat heb ik toch
genoten van mijn leven. Dat je alles
in je leven hebt gedaan met veel
liefde in je hart en lieve mensen om
je heen.

Liever het te koud hebben dan
te warm?

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?

Ik heb het liever te koud dan te
warm, omdat als je het koud hebt,
je heel veel lagen kleding kan aantrekken en je jezelf warm kan laten
maken. Als je het te warm hebt,
houdt het uitkleden een keer op…
En ik krijg altijd hoofdpijn als het te
warm is.

Ik heb mijn beste vriendin leren kennen in de vierde klas van de middelbare school. We hebben op de eerste
dag kennis gemaakt en zijn vanaf
toen al beste vriendinnen.

Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen, is dat je moet genieten

Wat vind jij het belangrijkste doel
in het leven?

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is, denk ik,
een mom jeans, omdat ik ze heel fijn
vind zitten. Ze staan mooi en je kan
ze met alles combineren.
Tekst: Maud Rötjes

Kerstactie

Raayland College zamelt 4.300 producten in voor voedselbank
Bij het Venrayse Raayland College werd voor de afgelopen kerstperiode flink ingezameld voor de voedselbank in Venray. In totaal leverde de
kerstactie van de middelbare school 4.300 producten op.
Normaal gesproken wordt rond de
kerstperiode een jaarlijkse kerstradio en bijzondere ochtend vol
verschillende activiteiten georganiseerd, om aandacht te geven
en geld in te zamelen voor een
bepaald goed doel. Vanwege de
coronamaatregelen konden deze

plannen niet doorgaan, maar als
alternatief heeft de school samen
met de leerlingen producten ingezameld voor de voedselbank.
Leerlingen van het Raayland College
studeren al vanaf maandag 14
december vanuit eigen huis, maar
dat weerhield de leerlingen niet om

alsnog producten in te leveren.
De organisatoren van de kerstactie zijn erg onder de indruk van de
resultaten. “Een mooi voorbeeld is
een leerling die een doos vol spullen kwam brengen die hij zelf had
gekocht”, vertelt Irene Michiels,
één van de organisatoren. “Hij had

ook een glazen pot gekocht en deze
vol met snoep gedaan. Hij hoopte
dat deze bij iemand terecht kwam
die van snoepen hield.” Sinds de
uitbraak van de coronacrisis zijn
steeds meer huishoudens afhankelijk van voedselbanken.

Hoi

Column

Voornemens
Het nieuwe jaar gaat weer
beginnen en daar horen goede
voornemens bij. Voornemens
worden vanaf kleins af aan met
de paplepel gegeven, iedereen
maakt goede voornemens.
Toch houdt bijna niemand zich
aan zijn of haar goede
voornemens.
Het is best absurd dat je vanaf
baby al gevraagd wordt “En wat
zijn jou goede voornemens?”.
Een klein kind weet namelijk
niet eens wat morgen is. Laat
staan hoeveel dagen een jaar
heeft. Daarnaast houdt niemand
zich aan de goede voornemens
die bedacht worden. Gezonder
eten, minder alcohol, meer
sporten, afvallen, en zo kan ik
nog wel even doorgaan. Iedereen
maakt de nietszeggende goede
voornemens, want in februari is
iedereen ze allang weer vergeten.
Dat hoort er nou eenmaal bij.
Waarom maken we dan goede
voornemens als toch niemand
ze onthoudt? Ja, dat is voor mij
ook een raadsel. Dus ben ik het
jaren geleden anders gaan doen.
Die voornemens zijn een leuk idee
voor het moment zelf, maar de
uitvoering is belabberd. Ik maak
dus geen goede voornemens, maar
een jaarlijkse bucketlist. Zo was
dat afgelopen jaar slagen voor de
havo, naar het hbo gaan en vaker
stukjes schrijven, niet alleen voor
HALLO Venray. Dat is gelukt. Ik ben
geslaagd, ga naar de Hogeschool
Utrecht en schrijf voor svjmedia.
nl/grootnijmegen. Mijn bucketlist
is afgevinkt. Dit jaar wil ik meer
avontuur gaan beleven. Ik ben
achttien dus ik mag ook meer dan
vorig jaar het geval was. Ik wil dus
dit jaar op vakantie, waarheen?
Geen flauw idee, maar ik ga dit jaar
op vakantie. Ook ga ik geld sparen
zodat ik in mijn eentje op reis kan
gaan na mijn opleiding. Ook wil ik
meer tijd vrij maken voor mezelf,
zonder gebruik te maken van het
internet en sociale media. Zo wil
ik mijn eerste scratchboek maken.
Dat is altijd al iets geweest wat
mij superleuk lijkt en dit jaar ga ik
dat dan ook echt doen. Dat is mijn
bucketlist en door mijn bucketlist
kan ik mijn dromen nagaan. Iets
wat naar mijn mening veel leuker
is dan goede voornemens. Op naar
een beter 2021!

Jacky
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Geplukt

Patricia Verbruggen Venray
Als er iemand een levensverhaal heeft te vertellen, is het Patricia (41) wel. Deze vrolijke Venrayse heeft heel wat meegemaakt en heeft zelfs een
Hollywood-kennissenkring. Deze week wordt Patricia Verbruggen geplukt.

gekocht en ineens geen vast inkomen
meer. Na een tijdje hadden we niet
eens geld om brood te kopen. Dat was
ontzettend zwaar en we hebben echt
diep aan de grond gezeten.”

Aan de grond
Op het moment dat het echt niet
meer ging, vertelde Franklin over een
boek dat hij had gelezen. “De schrijver had zijn leven omgegooid. Hij zat
net als ons aan de grond en heeft
door positiviteit een heel ander leven
opgebouwd. We hadden niets te verliezen en besloten het te gaan testen. We kwamen met nieuwe ideeën
en binnen een jaar hadden we onze
schulden afgelost.” Het bedrijf bleek
zo succesvol dat de twee tortelduifjes van het leven konden genieten.
“We gingen op reis naar Amerika, Las
Vegas was het hoogtepunt.”

Wolfcon

Als Patricia je ooit vraagt om
op de koffie te komen, plan dan
wel wat uurtjes in de agenda
vrij. Gezelligheid gegarandeerd.
Het kan gaan over avonturen in
Las Vegas, welke beroemdheden ze op de foto heeft gehad
of opstappen naar een andere
mindset. Ze noemt zichzelf in
haar kinderperiode een stoere
meid. “Ik speelde nooit met de
poppen”, zegt ze. “Het liefst trok
ik mijn oude kleren aan en ging
op avontuur. Bomen beklimmen,
politie en boef, dat soort dingen
vond ik fantastisch.” Dat tekende
zich ook af in haar pubertijd. Ze
groeide op in Gemert in NoordBrabant. “Ik was vaak te vinden op concerten om bandjes te
fotograferen”, vervolgt Patricia.
“Deze foto’s verkocht ik zo nu en
dan aan geïnteresseerden en zo
bouwde ik een beetje een portfolio op. Daarnaast kon je mij vaak
bij de plaatselijke toneelvereniging vinden. Acteren was mijn

passie.” Daar was Patricia al vroeg
achter, want het resulteerde uiteindelijk in een carrière als actrice.

Onverwachtse stop
Na de middelbare school besloot
Patricia zich in te schrijven voor de
opleiding journalistiek in Utrecht.
“Per ongeluk, ik weet ook niet
precies hoe, ben ik toegelaten bij
dezelfde opleiding, alleen dan in
Zwolle. Ik was dolblij dat ik was
toegelaten, want er was loting.
Ik opende de toelatingsenveloppe, stond daar op: Welkom bij
Windesheim in Zwolle. Ik stond perplex.” De combinatie van Enschede
naar Zwolle en weer terug was geen
van de bovenste plank. Met het
advies van mijn schoolbegeleider
besloot ik te stoppen en mij opnieuw
in te schrijven voor de opleiding
journalistiek in Utrecht. Ineens kreeg
ik bericht dat ik mij niet twee maal
voor dezelfde studie kon inschrijven.
Ik voelde mij een beetje genaaid,
moet ik eerlijk zeggen.”

Puzzel

Sudoku

Gastrollen
Maar Patricia raapte haar moed bijeen
en besloot zich aan te melden bij de
theaterschool in Den Bosch. “Een gouden stap”, zegt ze enthousiast. “Ik heb
altijd al wat met theater gehad, dit is
mijn passie.” Een fantastische periode
brak aan. “Ik genoot van mijn tijd daar.
Het voelde alsof ik elke dag in een
spelletje zat. Op hetzelfde schoolterrein zat ook de film, -foto en -videopleiding. Daar was ik ook vaak te vinden
en zo raakte ik ook bekend met de
wereld achter de camera.” In deze tijd
speelde Patricia ook een aantal rollen als actrice. “Ik heb in Goede Tijden
Slechte Tijden gespeeld en nog een
aantal andere tv-programma’s. Het
waren vooral gastrollen, mijn intentie
was nooit om beroemd te worden, ik
genoot gewoon van het vak.”

Barontmoeting
In die tijd ging Patricia vaker uit en zo
kwam ze via een schoolfeest in discotheek Axis terecht. “Zelf werkte ik bij
de andere discotheek in Gemert, Time
Out. Iedereen van mijn klas vond tijdens het feest de barman wel interessant. Het was echt zo’n ‘beachboy’.
Ik heb even met hem gepraat en later
nog met hem gedanst. Daarna heb
ik hem een tijdje niet gezien totdat

een vriendin uit wilde met een vriend
van die ene barman. Ik zei: ‘Dan gaat
hij ook mee’.” En zo geschiedde.
“Hij heette Franklin en we kwamen
met elkaar in gesprek. Die avond hebben we gekust. Uiteindelijk is het niets
meer geworden en hebben we elkaar
niet meer gesproken.” Totdat, 5 jaar
later, ze elkaar tegenkwamen in een
discotheek in Eindhoven. “Ik sprak
hem aan en daarna zijn we nooit meer
uit elkaar gegaan. Inmiddels zijn we
getrouwd en hebben we een dochter
Jaydie.”

Holland Casino
Franklin had een reclamebureau en
omdat Patricia handig was met media
besloten ze samen te werken. “Ik
zorgde onder andere voor foto’s, logo’s
van bedrijven en websites. We hadden
een totaalpakket. Toentertijd woonden we in Eindhoven en zijn we naar
Venray verhuisd vanwege onze baan
bij Holland Casino in Venlo. “Via via
kwamen we bij Holland Casino terecht.
Franklin als croupier en ik als gastvrouw. Het was een fantastische tijd
waar we veel hebben meegemaakt.”
Helaas gooide de economische crisis in 2010 roet in het eten bij het
stel. “We verloren allebei onze baan.
En daar sta je dan. Je hebt net een huis

Via via kwam Patricia bij een conventie in Wenen terecht. “Hier waren
allerlei acteurs van verschillende
tv-series uitgenodigd. Deze conventie liep totaal in de soep. Ik kwam
daar met allerlei mensen in gesprek
en heb uiteindelijk het een en ander
geregeld.” Patricia vond dit zo leuk
dat ze uiteindelijk besloot om zelf een
dergelijk evenement te organiseren in
Nederland, Wolfcon. “Zo kwam ik in
contact met acteurs van de serie Teen
Wolf.” Inmiddels heeft de Venrayse
vier conventies georganiseerd van
Wolfcon. Met het organiseren van dit
soort events komen haar passies, het
bedenken en marketen van concepten en fotografie en acteren samen.
“Ik geniet ervan om andere mensen te
entertainen en te zien genieten tijdens
de events.”
Helaas voor Patricia was er weer een
storm op komst. Beide ouders van
Franklin kwamen te overlijden en
ook Patricia’s vader verliet het leven.
“Dat was een zware periode en hebben we Wolfcon voor een jaartje op
pauze gezet. We moesten dit verwerken. Eigenlijk wilden we dit jaar weer
aan de slag gaan, maar toen kwam
corona. Het is dus nu even afwachten wanneer we weer events kunnen
organiseren. Ondertussen probeer ik
zoveel mogelijk te fotograferen. Ik ben
weer toe aan die grote uitdagingen.
Ik wil weer mensen blij maken.”
Tekst: Niels van Rens
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Venray Lokaal

#venrayikbennetalsjij
Wie is toch degene die de gouden enveloppen met complimentjes
verstopte door de hele gemeente Venray? Het hield een aantal mensen
bezig.
Normaal brengt Venray Lokaal
rondom kerst een warme groet tijdens de kerstmarkt, maar we hoeven
inmiddels niet meer uit te leggen waarom dat dit jaar niet kon.
Maar hoe kunnen we juist in deze tijd
onze mede-Venraynaren een lach op
hun gezicht bezorgen? Iedereen vindt
het toch fijn om een complimentje

CDA Venray

te ontvangen? Het geeft je zelfvertrouwen een boost en motiveert je
nog beter je best te doen of je voelt
je even gewaardeerd in deze gekke
tijd. Daarbij is het goed regelmatig
stil te staan bij de positieve dingen,
omdat het vaak de negatieve zaken
zijn die mensen onthouden. Daarom
verstopte team Venray Lokaal in het

als jij, ‘gewone’ Venraynaren zijn.
Met ieders zorgen en behoeftes.
Ook in deze lastige corona-tijd waarin
ons, noodgedwongen veel bewegingsruimte ontnomen wordt, wilden
we wat warmte brengen in de huiskamer van de inwoners van Venray.
Actie geslaagd wat ons betreft!
Bekijk ons videoverslag: venraylokaal.nl/actueel/nieuws

gen dat iedereen de medische hulp
kan krijgen die hij of zij nodig heeft,
zoals het hoort in een welvarend
land als Nederland. Laten we met z’n
alle hopen dat het normale leven,
zoals we dat gewend waren in 2019
weer snel mogen ervaren. Dit is goed
voor iedereen, voor de burgers en
de ondernemers. In begin 2021 zullen er ook belangrijke thema’s op de
gemeenteraadsvergadering komen,
te denken valt aan de ontwikkeling bedrijventerrein De Spurkt en

maatregelen om het sociaal domein
toekomstbestendig te maken. Dit
zijn belangrijke onderwerpen, laten
we hopen dat we als gemeenteraad
de beste beslissing voor gemeente
Venray mogen gaan nemen.

van de kavels. Het laat zich raden
wat er dan gebouwd gaat worden:
grote logistieke centra met buitenlandse werknemers waarvoor we
geen fatsoenlijke huisvesting hebben. Wij passen daarvoor.
VVD Venray vindt dat een nieuw
industrieterrein vooral werkgelegenheid moet opleveren voor Venrayse
inwoners. Hoogwaardig voor de
maakindustrie of kennisintensief.
Dus met kleinere kavels, die per
definitie te klein zijn voor een dis-

tributiecentrum, maar ideaal voor
Venrayse ondernemers die uit hun
jasje groeien. Als het daardoor langer duurt om alle grond te verkopen,
accepteren we dat. Op die manier
wordt Venray er beter van terwijl
goede inpassing in de natuur juist
kan zorgen voor verbetering van de
biodiversiteit. Dat is onze insteek
voor het komende raadsoverleg.

Mees Hillenbrink

Wat brengt komend jaar?
2020 zit er weer op, dit was een jaar wat bij vele mensen in het geheugen gegrift zal blijven. Het coronavirus heeft onze hele samenleving
ontwricht. Het heeft veel leed teweeggebracht.
Wat ‘vroeger’ zo gewoon was, even
naar familie/vrienden, even naar
de vereniging, even naar de kermis
of misschien wel even een terrasje
pakken, bleek niet meer zo gewoon
te zijn. We hopen dat dit snel weer
terug mag en kan komen. Dit lijkt
ook allemaal weer in het verschiet
met de komst van een aantal vaccins.

VVD Venray

weekend voor kerst honderd complimentjes in glimmende gouden
envelopjes in de gehele gemeente
Venray, met de hashtag #venrayikbennetalsjij. Het was spannend te
zien wat het losmaakte in Venray.
Al snel ontvingen we de eerste positieve reacties. Als lokale politieke
partij zijn wij de ‘stem van het volk’,
voor de mensen die ons dit vertrouwen hebben gegeven in 2018.
Met deze actie willen wij laten zien
dat wij, als politiek actievelingen net

Laten we hopen dat de resultaten
van deze vaccins het gewenste effect
mogen hebben. Bepaalde groepen
mensen vinden dat de genomen
maatregelen onnodig zijn of waren,
waar anderen het niet ver genoeg
vinden/vonden gaan. Het is wel een
feit dat de ziekenhuizen momenteel
vollopen en we er voor moeten zor-

Martijn Direks, raadslid

Wordt vervolgd: de Spurkt
Begin februari verstrijkt na jaren de termijn van voorkeursrecht op
koop van grond in de Spurkt die voorzien is voor het nieuwe industrieterrein. Hoe is het dan mogelijk dat dit onderwerp pas in de allerlaatste vergadering, in december op de agenda van de gemeenteraad is
gezet, terwijl er nog veel vragen en twijfels onbeantwoord zijn? Wilde
de wethouder de raad per se bij het kruisje laten tekenen?
Mooi niet dus; de raad besloot unaniem om het punt van de agenda te
halen en hierover een extra raadsavond in januari te plannen om
daarna een besluit te nemen. In het
plan wat de wethouder ons heeft

voorgelegd staat geschreven dat het
terrein vooral bedoeld is voor lokale
bedrijven, maar de beoogde kavelgrootte doet iets anders vermoeden.
En dat terwijl Venray niet eens de
zeggenschap heeft over toekenning

John Willems

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.

Vacatures
Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.
Kijk voor de volledige vacatures
op www.prosea�ng.nl/vacatures

Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- CNC OPERATOR HOUTWERKPLAATS (BIESSE)
- CNC OPERATOR SNIJDERIJ (LECTRA)
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- PRODUCTIEMEDEWERKER STOFFEERDERIJ
Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur
Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Arbeidsmigranten zijn de moderne
slaven van de uitzendbureaus
Menigeen zal zich wel eens afvragen “wat doen al die Oost-Europese mensen hier”. We noemen ze arbeidsmigranten en dat ervaren we als een
inmiddels bekend verschijnsel. Het kenmerkende van al deze arbeidsmigranten is, dat ze bereid zijn om huis en have te verlaten om elders meer
of makkelijker geld te verdienen dan in hun eigen omgeving.
Niettemin zullen veel kritische geesten
onder ons zich afvragen “waarom doen
onze Nederlandse werklozen dat dan niet”?
Waarschijnlijk omdat UWV instellingen de
overweging PWA (Passend Werk Aanbod)
moeten hanteren. Misschien is die organisatie
van het vervullen van vacatures te stroef en
tijdrovend. Misschien hebben veel werklozen
geen zin en stribbelen ze zo hard tegen dat
UWV’s er geen aandacht meer aan besteden.
Misschien moet het antwoord niet bij onze
werklozen gezocht worden, maar bij het aan-

bod van mensen die graag en voor minder geld
hun diensten aanbieden. Zij vinden momenteel voldoende werkgevers die graag van snelle
beschikbaarheid en lage kosten gebruik willen
maken. Dat hebben sommige werkgevers ook
begrepen want zij werken vanuit de gedachte dat
ondernemen bestaat uit het maken van winst en
willen de nadelige bijkomende kosten op anderen afwentelen.
Dan zijn er de uitzendbureaus die de ondernemer
daar graag bij helpen, zij vinden wel die mensen. Natuurlijk zo goedkoop mogelijk gehuisvest

in eenvoudige woningen en afgezonderd van de
Nederlandse samenleving.
De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af
wat u daarvan vindt. Op haar pollsite
www.burgersvanvenray.nl heeft u de mogelijkheid om in de maand januari uw mening te
geven op de stelling: Arbeidsmigranten zijn de
moderne slaven van de uitzendbureaus.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray december 2020

Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie
in De Spurkt
Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van de gemeente Venray gedurende de maand december hun mening kunnen geven over
een stelling die ging over de uitbreiding van het industrieterrein De Spurkt.
De reacties op deze stelling waren opvallend.
Vrijwel iedereen (98 procent) die hierover een
mening op de site heeft geplaatst was het
met de stelling eens. Men vindt behoud van
de natuur in het Loobeekdal belangrijker dan
het daar uitbreiden van het industriegebied.
Dat een zo grote groep personen zich afzet
tegen de plannen van de gemeente verklaart
dat die plannen blijkbaar niet ‘breed’ door de
inwoners van Venray worden gedragen.
In de gemeenteraad van 15 december 2020
is het besluit daarover zelfs verschoven naar
een ingelaste raadsvergadering eind januari
omdat men het niet eens kon worden over het
voorstel. Het is dus afwachten wat de politieke partijen uiteindelijk over dit collegevoorstel zullen gaan besluiten.
Dat hierover de argumenten nogal uiteenlopen blijkt uit de reacties die op de site staan

vermeld. Al die meningen zijn nog na te lezen
onder ‘vorige stellingen’, maar enkele lezenswaardige reacties daarvan, geven aan waarom
men vindt dat de natuur niet moet wijken voor
industrieterrein.
Marion verwijst naar het logo van de website
Burgers van Venray ‘Uw mening telt’. “Is het echt
zo dat uw mening telt? Ik heb het idee dat het bij
bepaalde coalitiepartijen er helemaal niet toedoet wat er leeft in Venray. Die denken, dat waait
wel over. Helaas voor hen, die fase is voorbij, dit
waait niet meer over. De inwoners van Venray
trappen hier niet meer in; het gebied in en rond
het Loobeekdal staat nu in de schijnwerpers.”
Ivonne stelt dat ze niet snapt dat nota bene de
gemeente een enquête omgevingsvisie Venray
uitzet onder de inwoners en dat ze met de uitslagen niets doen. “Wat is er niet duidelijk aan een
uitslag van 86 procent tegen nieuwe industrie-

terreinen en 69 procent die aangeeft dat zonneparken en windmolens ten koste gaan van het
landschap.”
Volgens Hans Klaassens duurt het nog even en je
hoeft Venray Bloeit niet meer te noemen maar
Venray Grijs. “Venray was een van de groenste
gemeentes van Nederland, maar door de steeds
toenemende industrie, aan alle kanten van de
gemeente, blijft hier niet veel van over. Wat weg
is komt niet meer terug. Vreselijk toch om weer
een natuurgebied op te offeren voor een aantal blokkendozen. Er staan er nog wel ergens
wat leeg, laten we die maar eerst eens vullen.
Gemeente Venray kies eens een andere koers.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Ingezonden brief

Een schoner Venray
De aanleiding voor deze ingezonden brief is een wandeling met mijn hond in het Leunse natuurgebied “De Paes” en de aangrenzende overstortvijver. Wat mij daar opviel, was in eerste instantie de grote schoonheid van de natuur, evenals de prachtige meanderende Oostrumsche
Beek waar de bever tegenwoordig volop zijn ding doet.
Een mooi gebied tegen de buitenrand van het Brukske, maar eveneens een gebied wat bezaaid ligt
met dump- en zwerfafval. Je kunt
het zo gek niet verzinnen of het ligt
er: plastic, talloze blikjes, papier en
opvallend veel zakken met huishoudelijke inhoud. Groot was de tegenstelling toen ik op nieuwjaarsdag
met de auto door het centrum reed:
alle blaadjes weg en een minimale
hoeveelheid afval, ook al vanwege

het vuurwerkverbod natuurlijk.
Hulde aan de reinigingsafdeling
van de gemeente Venray (Dolmans
Landscaping, voorheen NLW). Naar
mijn mening zou er in de bebouwde
kom van de gemeente Venray iets
meer blad mogen blijven liggen,
wat trouwens op veel plekken
weer goed is voor egels, insecten
en vogels. Behalve natuurlijk op
het wegdek en trottoirs en pleinen vanwege de veiligheid van de

gebruiker. Zodoende blijft er misschien tijd en ruimte over om ook
dit gebied van de gemeente Venray
te ontdoen van het vuil, wat in deze
periode van het jaar extra zichtbaar
wordt, omdat de meeste struiken/
bomen en bramen hun blad verliezen. In eerste instantie geldt er
hier natuurlijk de verantwoordelijkheid van de burger zelf om geen
afval weg te gooien, behalve in
hun eigen afvalbak. Maar we weten

allemaal dat dit in de huidige tijd
van massaconsumptie vaak niet
gebeurt. Kijk maar eens naar de
problematiek bij de ondergrondse
containers. Ik hoop dat deze brief
bijdraagt tot een schoner Venray.
Ook voor wat betreft het mooie buitengebied.
Met vriendelijke groet,

Wim Beelen, Venray

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te
korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen
bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument
worden gebruikt.

Willy’s Wereld

Column

Volhouden en
doorpakken
Mijn columns eindig ik de
laatste tijd altijd met de uitspraak ‘Hou vol!’, overigens met
dank aan Stefan Stasse.
Het leven is vaak een kwestie
van volhouden. In 2020 was het
soms zelfs ploeterend volhouden op een ploeterende manier.
Maar bij volhouden hoort ook
doorpakken.
We zitten midden in de verhuizing en alles loopt volgens plan.
Dankzij de beschikking over de
juiste mensen en materialen op de
juiste momenten gaat het lukken
om over een paar weken definitief
over te huizen. Maar het is ook flink
aanpakken, doorpakken. Niet te
beroerd zijn om zelf de handen uit
de mouwen te steken, af en toe wat
langere klussen en werk verzetten
dat je normaal niet gewend bent.
Ook daarin is het volhouden.
Zonder doorpakken bereik je weinig,
of in elk geval niet binnen deadlines
of gestelde doelen. Op dit moment
vind ik dat onze overheid op diverse
fronten ook flink mag gaan doorpakken.
Neem de schandalige toeslagenaffaire. Al maanden weten we
hoe dramatisch het verlopen is en
welke verschrikkelijke gevolgen het
voor veel gezinnen had en heeft.
Maar toch zijn de slachtoffers nog
steeds niet schadeloos gesteld en
kan het misschien nog maanden
duren voordat al het geld is overgemaakt. Hierbij geldt overigens dat
de overheid niet alleen moet doorpakken maar dat sommige daders
ook mogen inpakken.
Waar ook doorpakken nodig is, is in
bepaalde gebieden in ons land waar
men tradities heeft die zorgen voor
overlast voor mens, dier, milieu en
veiligheid. Toch in en in triest dat er
plekken zijn waar voor de lol autowrakken in de fik worden gestoken en waarbij handhavers die er
tegen op willen treden met geweld
en mishandeling te maken krijgen.
Doorpakken en aanpakken nu.
Tevens hoop ik dat er doorgepakt
wordt met de inenting tegen corona.
Van mij mag het best een tandje
sneller als ik kijk naar enkele andere
landen die wel al op stoom zijn.
Want laten we hopen dat we in 2021
ook weer mogen volhouden maar
dan wel op een prettiger manier dan
afgelopen jaar. Ik ben er klaar voor.
Hou vol! (… en pak door!)
Willy
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Tummers

€50,-

LOCKDOWN KORTING!
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4K TV UE55TU8070SXXN

Wasmachine WM14T790NL

• 55 inch (140 cm) • 4K Ultra HD • Crystal Display • One Remote Control

• Energieklasse A+++ • 1400 tpm • sensoFresh • multiTouch LED-display

www.eptummers.nl
Bestel ook telefonisch: T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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