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Rust in de politiek
2022 betekent een nieuw jaar, maar ook een nieuwe burgemeester voor Venray. Nadat Luc Winants vorig jaar aangaf zijn functie neer te leggen, is de gouverneur Emile Roemer
meteen aan de slag gegaan om een waarnemend burgemeester voor Venray aan te stellen. Die functie is nu toebedeeld aan Leontien Kompier, die Venray bestuurt totdat een nieuwe
burgemeester wordt benoemd.
Voor Leontien Kompier, die werd
geboren in Haarlem, is de functie
van waarnemend burgemeester
niet onbekend. Oorspronkelijk zou
ze tot 1 januari 2022 waarnemend
burgemeester zijn in de gemeente
Langedijk, maar toen gouverneur
Roemer haar benaderde voor de
functie in Venray, liet ze deze kans
niet onbenut. “Ik voel me vereerd
en dankbaar dat ik ben gevraagd
voor de functie. In Venray is er
werk aan de winkel en dat spreekt
me aan. Ik hou wel van een uitdaging en zie het als een leuk, nieuw
avontuur.”

Schouder eronder zetten
Kompier is van mening dat ze
in een mooi team terechtkomt.
Ze vindt het uniek dat zeven
politieke partijen één samenwerkingsovereenkomst hebben
gesloten. “Daar mag je trots op
zijn. Dat toont ook aan dat Venray

de schouders eronder wil zetten.
Voor mij kwam de functie op het
goede moment, maar aan de andere
kant ook nog wat te vroeg. Mijn functie in Langedijk zou enkele weken
later eindigen. Het gebeurt niet vaak
dat een waarnemend burgemeester
eerder moet stoppen dan afgesproken,
maar in goed overleg met beide gouverneurs is alles snel in werking gezet.
Mijn werk is soepel overgegaan.”

Rust
In gemeente Langedijk was Kompier
vier jaar waarnemend burgemeester.
Dat is best een uitzonderlijke situatie,
maar nodig vanwege een lang fusietraject in die gemeente. “Vanwege
de lange ambtsperiode, voelde ik me
daar écht burgemeester.” In Venray
is de situatie anders. Kompier zal het
burgemeestersambt tijdelijk uitoefenen tot aan de komst van een nieuwe
door de Kroon benoemde burgemeester van Venray. De benoemingsproce-

dure voor een nieuwe burgemeester
wordt niet eerder dan na de gemeenteraadsverkiezingen en coalitie- en
collegevorming in 2022 opgestart.
Naar verwachting kan de nieuwe burgemeester van Venray op z’n vroegst
in de eerste helft van 2023 zijn of haar
werkzaamheden oppakken. “Ik streef
ernaar om de komende tijd rust in de
politiek te brengen met een stabiel
bestuur. Het is daarom belangrijk dat
het bestuur zichtbaar is voor de inwoners. Omdat ik ben aangesteld voor
een kortere periode is het lastig om
me diep in de samenleving te wortelen
en daarom ga ik me de komende tijd
vooral focussen op de basis. De nevenfuncties die burgemeester Luc Winants
had, zal ik niet overnemen. Wel vind ik
interactie met de inwoners fijn. Ik zie
het als een uitdaging om mensen met
elkaar te verbinden, ik ben een teamplayer en hou graag korte lijnen met
collega’s.”
Een eerste stap voor het behalen van

het doel om zichtbaar te zijn, is al
gezet. Onlangs heeft Kompier samen
met haar man haar intrek genomen
in een huurhuis in het centrum van
Venray. “Ik vind het belangrijk om te
wonen in de gemeente waar je werkt.
Ik merk dat ik het fijn vind om in Venray
te wonen en ik ben ook erg blij dat het
is gelukt om snel een woning te vinden. Mijn volwassen kinderen vonden
het wel jammer dat mijn man en ik
naar het zuiden verhuizen. Het is 2,5 uur
rijden om ze te bezoeken. Gelukkig hou
ik van autorijden en ben ik het vanuit
vroeger gewend om te verhuizen.”

Gastvrij
Door locoburgemeester Cor Vervoort is
Kompier al bijgepraat over enkele dossiers en zijn ze door Venray gereden om
de gemeente te leren kennen. “Ik merk
dat de mensen mij al herkennen van
de foto. De inwoners van de gemeente
zijn hartelijk en gastvrij. Dat vind ik
mooi aan een dorp. Onlangs heb ik

ook de fractievoorzitters leren kennen. We hebben een fijn gesprek gehad
en het voelde als een warm welkom.
Het vertrek van Luc Winants is voor
hem natuurlijk een persoonlijk drama,
dat zijn de nare kanten van de politiek. Ik heb er begrip voor dat mensen
nu weer moeten wennen aan veranderingen in het bestuur, maar Venray
moet ook verder geregeerd worden.
Daar zet ik graag mijn schouders onder.
Uiteraard hoop ik dat ik hier een fijne
tijd ga hebben én dat ik het Limburgse
carnaval mee mag maken.”

Ik zie het als een
uitdaging om mensen
met elkaar te verbinden

Tekst: Jeanine Hendriks
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Geen verplaatsing coffeeshops in Venray
De coffeeshops Halicarnas en Switch blijven voorlopig zitten in de Henseniusstraat in Venray. De lokale
driehoek (burgemeester, politie en justitie) vindt het niet verstandig ze te verhuizen. Ook het sluiten van één
van beide coffeeshops wordt niet als een goede oplossing gezien. De vrees is dat de overlast dan uitwijkt naar
andere buurten met een toename van illegale straathandel.
Het College van B&W van de gemeente
Venray laat een vervolgonderzoek
uitvoeren naar de toekomst van de
beide coffeeshops die vanaf 1999 zijn
gehuisvest in de Henseniusstraat.
Een extern bureau wordt hiervoor in de
arm genomen. Voor het onderzoek is
45.000 euro uitgetrokken. Coffeeshop
Halicarnas is op last van de burgemeester voor drie maanden, tot 8 februari,
gesloten omdat er een te grote voorraad drugs werd aangetroffen.

Wens bewoners
Het verplaatsen van de coffeeshops is
een vurige wens van de inwoners van
de Vergeten Driehoek. Dit is de wijk

aan de zuidkant van het winkelcentrum
rond de Henseniusstraat, Langstraat
en Paterslaan. De bewoners klopten
al jaren geleden bij de gemeente aan
over de onveiligheid en verloedering in hun buurt. De gemeenteraad
drong herhaaldelijk aan op maatregelen. Die lieten volgens de bewoners
en de politiek te lang op zich wachten.
Het college heeft nu een nota opgesteld die op dinsdag 15 februari op de
agenda komt van de gemeenteraad.
De belangrijkste conclusie is dat het
verdwijnen van de coffeeshops niet
haalbaar is. Het college spreekt van
een ‘moeilijk vraagstuk’. Venray vervult
een regionale rol voor gedoogde cof-

feeshops en is afhankelijk van buurgemeenten en het landelijk beleid.
De verwachting is dat verplaatsing of
sluiting de illegale handel in de hand
werkt, want de vraag naar softdrugs
blijft bestaan en de overlast zal zich
verspreiden met grotere risico’s voor de
volksgezondheid, vermoedt het college. Experimenten met een afhaalloket of mobiel verkooppunt zijn niet
mogelijk omdat ze niet passen binnen
de landelijk regels.
De lokale driehoek adviseert flankerende maatregelen, zoals het verbeteren van de parkeergelegenheid en de
openbare verlichting, meer handhaving en het opknappen van het gebied.

Het college trekt hiervoor 50.000
euro uit. Daarnaast is er 35.000 euro
beschikbaar voor verbetering van de
straatverlichting. Bewoners vinden dat
het in de Henseniusstraat en Langstraat
te donker is en dat dit een gevoel van
onveiligheid oproept.
Het college meent dat het opknappen van de openbare ruimte nu niet
zinvol is. De gemeente wil wachten
totdat er meer duidelijkheid is over
het al dan niet blijven van de coffeeshops. De Vergeten Driehoek krijgt
een nieuwe naam en heet voortaan
Henseniuskwartier. ‘De oude naam had
een negatieve klank’, aldus het college
in het raadsvoorstel.
Uit gesprekken met bewoners, werkgroep en wijkraad blijkt dat de overlast
vooral gaat over verkeer en parkeren.
Er zijn veel verkeersbewegingen en het
vinden van een parkeerplek is lastig.

Dit komt niet alleen door klanten van
de coffeeshops maar ook door bezoekers van het winkelcentrum en mensen
die werken in het centrum en hun auto
willen parkeren in het gebied.
Er komt een proef met een inrijverbod
van de Henseniusstraat tijdens piekmomenten. Mogelijk dat betaald parkeren deels terugkomt, cameratoezicht
is ook een optie en het parkeren van
de bewoners wordt onderzocht. Meer
groen in de wijk en het tegengaan van
wildplassen zijn andere maatregelen.
In de week voor kerst is hierover een
enquête uitgezet bij alle wijkbewoners. In de enquête, die wordt uitgevoerd door Toponderzoek, kunnen de
bewoners meedenken en hun mening
geven over de maatregelen.

Nog geen akkoord over de komst van vijfhonderd asielzoekers naar Venray
In een extra ingelaste vergadering sprak het College van B&W van Venray over de haalbaarheid van de komst
van vijfhonderd asielzoekers voor de duur van vier maanden naar de gemeente Venray. Uit een eerste, globale analyse blijkt dat de evenementenhal geschikt gemaakt kan worden voor de bedoelde noodopvang.
Toch kan het college nog niet akkoord gaan omdat een reactie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) op de brief met vragen van het college nog ontbreekt.
Locoburgemeester Cor Vervoort:
“De afgelopen week hebben we verkend of de komst van de asielzoekers
naar Venray haalbaar is. We hebben
een zo breed mogelijke analyse uitgevoerd, waarbij het kunnen waar-

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

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

borgen van veiligheid en gezondheid
onze belangrijkste aandachtspunten
zijn. We willen overlast en andere
problemen voorkomen, dus ook de
begeleiding van de asielzoekers moet
goed geregeld zijn. De locatie moet
verder brandveilig zijn en er zijn verkeersmaatregelen nodig. Ook is aandacht voor hygiëne van belang, zeker

in deze coronapandemie. Over veel
zaken is nauw overleg met de
Veiligheidsregio. We kunnen concluderen dat het opvangen van asielzoekers, onder voorwaarden, mogelijk is
in de evenementenhal.”

onduidelijk. Het college heeft nog
geen reactie ontvangen van het
Ministerie van BZK op de brief die het
college direct na het ontvangen van
de aanwijzing stuurde. Zolang die
reactie ontbreekt, neemt het college
geen besluit. Dat betekent dat nog
onduidelijk is of, en op welke termijn,
de asielzoekers naar Venray komen.
Vervoort: “We wachten de reactie
eerst af en zullen daarna weer verdere
stappen zetten.”

Voorwaarden

Aanwijzing

Over de voorwaarden is nog veel

Op dinsdag 14 december ontving de

gemeente Venray een aanwijzing
vanuit het Ministerie van BZK om op
de kortst mogelijke termijn, voor een
periode van vier maanden, in de evenementenhal in Oostrum een noodopvang voor asielzoekers te realiseren.
Het gemeentebestuur van Venray is
bereid om zijn verantwoordelijkheid
te nemen, maar wil eerst helderheid
over de voorwaarden. Dit maakte het
gemeentebestuur kenbaar via een
brief die op 14 december retour ging
naar het ministerie.

Gemeenten willen meer daadkracht bij energietaken
De vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben in 2021 de RES (Regionale Energie Strategie) opgesteld. De uitvoering blijkt in de
praktijk lastiger dan gedacht. De aanleg van grote windmolenparken of zonneweides en het zoeken naar aardwarmte zijn complexe projecten die een grote maatschappelijke impact hebben. De gemeenten komen tot de conclusie dat ze dit niet zelf kunnen oplossen.
De samenwerkingsvorm binnen de
RES heeft onvoldoende slagkracht,
vinden Venray en de andere Noorden Midden-Limburgse gemeenten.
De organisatie is te zwak en de
vrijblijvendheid te groot. Er moet
daarom een nieuwe organisatie
komen. Dit kost extra geld dat er niet
is. De vijftien gemeenten hebben
afgesproken dat 2022 een tussenjaar
wordt. De eerste opdracht is het aanstellen van een kwartiermaker die

ervoor zorgt dat de nieuwe organisatie op 1 januari 2023 op poten staat.
De gemeenten rekenen erop dat ze
vanaf 2023 van het nieuwe kabinet
extra middelen krijgen om daadkrachtiger te werken aan de energieopgave.
Het opstellen van de RES is een
verplichting uit het klimaatakkoord.
Nederland is opgedeeld in dertig
regio’s die ieder een eigen RES hebben, met plannen voor energiebe-

sparing en grootschalige opwekking.
In 2030 wil Noord- en MiddenLimburg 1.200 gigawattuur duurzame
energie grootschalig opwekken, plus
een reductie van 25 procent van de
CO2-uitstoot door besparing en kleinschalige opwekking.
Op 8 december vond een bestuurlijk overleg plaats tussen de vijftien
gemeenten. De gemeenten zijn niet
ontevreden over de samenwerking
maar ze vinden de ambities veel te

groot en complex. Ook overstijgen
de problemen de gemeentegrenzen
zoals de schaarste op het elektriciteitsnet. Dit vraagt om een sterke
en meer structurele samenwerking.
Als de extra rijksbijdrage uitblijft,
dan zien de gemeenten weinig van
de uitvoering terechtkomen. De regionale samenwerking zal niet veel
meer betekenen dan overleg en kennisdeling.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 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 gemeld. 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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Venray komt opnieuw subsidieontvangers tegemoet
Het College van B&W van Venray wil subsidieontvangers in coronatijd blijven ondersteunen.
Organisaties die in 2021 minder dan 10.000 euro periodieke subsidie hebben ontvangen, mogen hun
subsidie houden, ook al hebben ze het door corona niet voor hun activiteiten kunnen gebruiken. Voor alle
andere subsidieontvangers die sociaal, maatschappelijk of cultureel actief zijn, beslist de gemeente van
geval tot geval of ze eventueel subsidie gaat terugvragen.
Bij het vaststellen van de subsidies
gaat de gemeente ruimhartig te werk.
“Alle grote en kleine verenigingen en
stichtingen hebben het nog steeds
moeilijk”, zo redeneert wethouder
Chantal Nijkerken. “De verenigingen en stichtingen waren net weer
opnieuw opgestart toen ze geconfronteerd werden met nieuwe maatregelen en zelfs weer een volledige

lockdown sinds afgelopen zondag
19 december. Dit vraagt veel van de
inzet van de besturen maar heeft ook
financiële impact. Zo lopen de vaste
kosten voor bijvoorbeeld huur door,
terwijl de activiteiten stil liggen.” Dit is
de reden dat het college opnieuw de
verenigingen en stichtingen een hart
onder de riem willen steken. De enige
uitzondering die het college maakt,

is dat de verenigingen die op een
andere manier gecompenseerd zijn of
extra inkomsten hebben ontvangen,
dit moeten aangeven en hierover wel
verantwoording dienen af te leggen.

Subsidiestroom
Bij de subsidies onder de 10.000 euro
gaat het om veel organisaties, maar
slechts om een klein deel van de

totale subsidiestroom. Het gaat
om 179 organisaties die samen
495.568 euro ontvangen. In totaal
verstrekt de gemeente dit jaar
6,5 miljoen euro subsidie aan 169
vrijwilligersorganisaties, 25 dorpsen wijkraden en 23 professionele
instellingen. Het gaat om verenigingen en instellingen voor onder
andere jeugdwerk, ouderen, kunst
en cultuur en sport. Het grootste deel van de subsidies is periodiek, dat wil zeggen dat ze jaarlijks
terugkeren. Daarnaast verstrekt de
gemeente incidentele subsidies voor
een bepaalde activiteit.
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Zorgvuldige klus

Antoniuskapel aan Stationsweg
moet weer verhuizen
De eeuwenoude St. Antoniuskapel aan de Stationsweg in Venray moet opnieuw verhuizen. De kapel is een
rijksmonument en kan door de aanpak en verbreding van de Stationsweg niet op de huidige plek blijven staan.

Startschot project Oostverbinding

Werk aan Stationsweg start
met overzetten iepenpage

Het verhuizen van de vlinder iepenpage uit twee bomen bij de
kruising Kruidenlaan-Stationsweg in Venray is in februari het
startschot van het project Oostverbinding. Gemeente Venray heeft
van provincie Limburg toestemming gekregen om de eitjes van de
beschermde iepenpage over te zetten naar andere bomen aan de
Stationsweg bij Kattenstaart.
De iepenpage vormde een
belemmering voor de aanleg
van een rotonde op de kruising
Kruidenlaan-Stationsweg. Daarvoor
moeten twee bomen verdwijnen
waarin de beschermde vlinder is
aangetroffen. De takken waarop
de eitjes zich bevinden worden losgeknipt en overgezet naar andere
bomen. Daarna mogen beide
bomen worden gekapt.
De gemeenteraad keurde op
14 december het bestemmingsplan goed voor de Oostverbinding,
de nieuwe weg tussen Henri
Dunantstraat en Stationsweg.
De aanpak van een deel van de
Stationsweg is de eerste fase van
dit wegenproject.

Bezwaren

De St. Antoniuskapel staat ter hoogte
van Klaproos waar het kruispunt wordt
vervangen door een rotonde. De kapel
staat in de weg en moet daarom
opnieuw een stuk opschuiven in de
richting van het centrum van Venray.
De St. Antoniuskapel moest in mei
2005 ook al verplaatsen. Dat leidde
toen tot protesten en een hand
tekeningenactie van buurtbewoners,
want de kapel stond vanaf de bouw in
1722 op een historische plek precies op

de grens tussen Oostrum en Venray.
Vanaf 1650 stond op deze plek al een
kapelletje.

Nieuwe standplaats
De kapel lag zeventien jaar geleden te
dicht bij de Stationsweg waar het veel
hinder ondervond van het drukke verkeer en de slechte afwatering. Daarom
werd het plantsoen bij de nieuwe wijk
Antoniusveld, 50 meter verderop, de
nieuwe standplaats. Stichting Kruisen

en Kapellen uit Venray heeft de kapel
toen geheel gerestaureerd en het
opgeknapte beeld van St. Antonius
van Padua teruggeplaatst. De stichting
wordt weer betrokken bij de verhuizing
evenals de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, omdat het om een rijksmonument gaat. De gemeente spreekt
van een zorgvuldige klus en doet nog
onderzoek naar de beste manier om de
oude kapel te verplaatsen.

Dit jaar starten met inhaalslag

Veel extra woningen nodig in Venray
en de dorpen
Gemeente Venray wil flink meer woningen gaan bouwen. Voor 2030 zijn 1.250 nieuwe huizen nodig
om aan de vraag te kunnen voldoen. De inhaalslag moet dit jaar van start gaan met de bouw van
tweehonderd woningen. Dit is een verdubbeling van het streefgetal van honderd nieuwe woningen
per jaar.
De extra bouwimpuls is een advies
van Stec Groep dat in september
2021 een woonbehoeftepeiling uitvoerde in opdracht van gemeente
Venray. Aan de enquête namen
2.236 inwoners deel. Een groot
deel (40 procent) van de deelnemers gaf aan een verhuiswens
te hebben. De conclusie is dat de
betaalbaarheid en beschikbaarheid
van woningen onder druk staat.
Dit geldt vooral voor starters die
op zoek zijn naar een koopwoning.

Wensen
Starters hebben de voorkeur voor
koop van een rijtjeswoning tot
300.000 euro. Bewoners vanaf
35 jaar en ouder kiezen voor een
levensloopbestendige woning,
appartement of tweekapper in
de prijsklasse van 200.000 tot
400.000 euro. Stec Groep stelt dat

deze wensen vaak onbereikbaar
zullen zijn in de huidige woningmarkt met de hoge koopprijzen.

zo goed mogelijk aansluiten bij de
wensen die naar voren komen uit
de enquête.

Aanbod laag

Toename huishoudens

Dat realiseren de deelnemers aan
de enquête zich ook. 87 procent
van de inwoners met een verhuiswens verwacht problemen
bij de zoektocht naar een andere
woning, omdat het aanbod laag
is en de prijzen hoog. Volgens
de peiling zijn momenteel bijna
2.000 mensen actief op zoek naar
een woning in Venray. De gemiddelde wachttijd voor een sociale
huurwoning bedraagt 2,5 jaar.
De gemeente heeft het onderzoek
laten uitvoeren om te weten of
de bestaande voorraad van zo’n
19.000 woningen wel voldoet aan
de toekomstige eisen van alle
huishoudens. De nieuwbouw moet

In de afgelopen tien jaar nam het
aantal huishoudens met 1.300 toe
in gemeente Venray. Dat kwam
vooral door het stijgende aantal ouderen en de toename van
eenpersoonshuishoudens. Door de
groei van het aantal oudere huishoudens stijgt de vraag naar
gelijkvloerse levensloopbestendige woning of appartementen.
Die zijn vooral in Venray te vinden.
Stec Groep adviseert daarom ook
in de dorpen te bouwen voor deze
oudere doelgroep. In de dorpen
staan vooral eengezinswoningen
waardoor er een mismatch is tussen vraag en aanbod.
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Als er geen bezwaren meer worden ingediend, dan is begin
februari het bestemmingsplan
onherroepelijk. Er werden veertien
zienswijzen ingediend, vooral van
bewoners van de wijk Landweert.
Zij zijn bezorgd over de toename
van het verkeer. De wijkbewoners
kregen de toezegging dat maat-

regelen worden getroffen als uit
de monitoring blijkt dat de overlast groot is. De gemeente wil een
klankbordgroep opzetten voor de
straten Klaproos, Kruidenlaan en
Sleutelbloem.

Infoavond
Voordat de uitvoering in het
tweede kwartaal van start gaat,
worden bomen gekapt en kabels
en leidingen van zes nuts- en
telecombedrijven verlegd.
Waterleidingbedrijf WML gaat de
grote waterleiding over een lengte
van 700 meter vervangen.
In het eerste kwartaal komt er een
informatieavond voor omwonenden over de uitvoering. De aanpak van het wegdeel van de
Stationsweg tussen de Oostsingel
en medisch centrum Antoniusveld
duurt tot eind 2022. Het wegdek
verkeert in slechte staat en wordt
geheel vervangen door stil asfalt
en er komen vrijliggende fietspaden en ventwegen. De aanleg van
de Oostverbinding begint in 2023
en is medio 2024 afgerond.

Reeks van vier concerten

Mariavespers honderd jaar
Limburgse bedevaart
In januari vinden er nog twee Mariavespersconcerten plaats bij
gelegenheid van 100 jaar Lourdesbedevaarten. Eén daarvan is op
zondag 9 januari in de Grote Kerk in Venray. De concerten maken
deel uit van een reeks van vier.
De eerste twee hebben al plaatsgevonden in Den Bosch en
Maastricht. Een vespersconcert
is een gebedsviering waarbij
de muziek een belangrijke rol
speelt. De muziek wordt uitgevoerd door de Capella sine
Nomine onder leiding van Jo
Louppen. Op het programma

staan koorgezangen in verschillende stijlen en genres.
Dit kerkconcert wordt aangeboden door het Huis voor de Pelgrim
in Maastricht, de naamsopvolger
van de Organisatie Limburgse
Bedevaarten, als ‘traktatie’ in het
kader van het 100-jarig jubileum.
Het concert is vrij toegankelijk.

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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UIT... Venray

Vera Velthuizen Curaçao
Niet iedereen die in de gemeente Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie
Uit… Venray met oud-inwoners van Venray die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen
terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Vera Velthuizen, geboren in Venray, maar inmiddels wonende op
Curaçao.

gen om te oefenen. Sowieso is er veel
meertaligheid op het eiland en wordt
er veel Nederlands gesproken, op de
school waar ik lesgeef is de instructietaal ook Nederlands. Alle vakken
worden in het Nederlands gegeven
en vergaderingen zijn ook in het
Nederlands.”

Ontspannen

De 30-jarige Vera Velthuizen
groeide op in een warm gezin in
Venray. “Mijn jeugd was super”,
vertelt ze. “Ik had het heel fijn met
mijn ouders en zus. Het staat me
nog bij dat ik altijd buiten aan het
spelen was met de kinderen uit de
straat.” Vera was dan ook op jonge
leeftijd al avontuurlijk aangelegd.
“Op avontuur gaan op dorpsschaal
is natuurlijk niet zo heftig, maar
ik was altijd bezig met door de
bosjes te kruipen en in bomen te
klimmen. Ik hield totaal niet van
het binnen zitten en met barbies
spelen. Ik was juist altijd bezig met
wat er spannend was.”

Buitenland
Het buitenland heeft Vera altijd al
aangetrokken. “Dit is ook iets waar
ik mee opgegroeid ben”, legt ze
uit. “Het maken van verre reizen
over de hele wereld is nu toegankelijker dan vroeger. Toen ik
opgroeide was het nog lastiger om
verre reizen te maken, maar toch
gingen we altijd veel op vakantie.
Mijn ouders zijn ook avontuurlijk
ingesteld en we hebben prachtige vakanties meegemaakt en

meerdere reizen door landen heen
gemaakt. Als kleine kinderen gingen
mijn zus en ik al mee naar ruïnes in
Griekenland of naar oude archeologische tempels in Spanje of Italië.
Dit vond ik super.” In 2010 liep Vera
stage in Nicaragua en in 2011 op
Aruba. “Hierna heb ik altijd de droom
gehad om voor langere tijd nog terug
te gaan naar Caribisch gebied”, vertelt ze. “Het maakte me niet zoveel
uit waarheen. Voordat ik afstudeerde, vond ik een baan als docent
Nederlands in Tiel. Daar heb ik ongeveer vijf jaar gewerkt. Je gaat je toch
een beetje binden en ik realiseerde
me dat als ik deze droom nog waar
wilde maken, ik actie moest ondernemen. Hoe langer je wacht, hoe kleiner
de kans wordt dat je het nog daadwerkelijk gaat doen.” In november
2015 besloot Vera dan ook om ervoor
te gaan. Ze begon met het aanzetten van de alerts bij Indeed voor
docent Nederlands in het buitenland.
“Rond de jaarwisseling komen de
vacatures één voor één binnen”, legt
Vera uit. “Ik heb toen op meerdere
vacatures gereageerd. Ik kreeg als
eerste een uitnodiging van Bonaire
om in Den Haag op gesprek te komen
bij een delegatie. Vlak daarna kwam
Curaçao. Daar heb je drie schoolbesturen, waar zo ongeveer alle scholen onder vallen. Ik had ze alle drie
geschreven en werd uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek in Rotterdam
met alle drie de besturen samen. Dit
voelde hierdoor bijna als een omgekeerd sollicitatiegesprek”, lacht Vera.
“Ik ging er heel zelfverzekerd in en
kon vragen wat ze mij te bieden hadden in plaats van andersom.”
Na de sollicitatiegesprekken kreeg
Vera meerdere aanbiedingen. “Ik was
wel aan het afwegen of ik voor
Bonaire of Curaçao zou gaan, maar
ik kreeg de indruk dat de zaken
op Curaçao iets vlotter en soepeler liepen. De keuze was toen vrij
snel gemaakt.” Toch verliep dit niet

zo soepel als Vera hoopte, omdat
de school op Curaçao haar wel een
aanbod deed, maar het lang duurde
voor er een contract opgesteld werd.
“Dat ging op zijn Curaçaos”, lacht
Vera. “Ik had een vaste aanstelling
in Tiel en had een opzegtermijn van
drie maanden. De schoolvakantie op
Curaçao eindigt eerder en ik zou dan
begin augustus moeten starten, maar
kreeg mijn contract zo laat dat ik in de
knoei kwam met mijn opzegtermijn.
Gelukkig vonden ze in Tiel iemand
voor mijn functie, waardoor ik wel op
tijd kon gaan. De voorbereiding verliep dus niet zo soepel, maar ik ging
er al vanuit dat dit het geval zou zijn,
dus zo veel stress heb ik er niet van
gehad.”

Papiaments
De reis naar Curaçao maakte Vera
op 30 juli 2016. “Ik kwam aan en
kende nog niets van het eiland, ik
was er namelijk nog nooit geweest.
Wel had ik gelukkig al een huisje
kunnen vinden waar ik direct in kon.
Het was echt een groot avontuur,
omdat je ergens komt waar het allemaal heel anders is.” Er zat ongeveer
één week tussen Vera’s aankomst en
het moment dat ze begon met werken. “Er was een startconferentie
in een grote zaal met al het personeel van de verschillende scholen
samen. De presentaties werden in
het Papiaments gegeven en dit sprak
ik nog nauwelijks, dus dat was wel
spannend. In Nederland had ik me er
al in verdiept, ik had Kuifje gekocht
in het Papiaments, maar werd daar
niet echt wijs uit. Ook had ik collega’s toegevoegd op sociale media
en WhatsApp en zij hielpen me met
de basis. Ik wilde het heel graag
leren, maar dit kostte wel wat tijd.”
Inmiddels spreekt Vera, na 5,5 jaar op
Curaçao redelijk goed Papiaments.
“We hebben hier ook een clubje voor
waarmee we samen op het strand zo
nu en dan een middagje doorbren-

Vera vond vrij snel haar draai op
Curaçao en voelde zich er al gauw
thuis. “Ik had meteen een positief
beeld van het eiland en vind het zo
tof wat je hier allemaal kunt doen
en geniet van de ‘vibe’ die er hangt.
Je bent hier ook eerder klaar met
werken dan in Nederland vanwege
de hitte. Hierdoor kun je ‘s middags
bijvoorbeeld naar een strandje gaan
of gaan kitesurfen. Als je dit doet,
heb je ook meteen een vakantiegevoel. Het is soms zo onwerkelijk als
je je dan realiseert dat je de dag erna
gewoon moet werken terwijl je op
het strand zit met een lekker drankje
in een tropische omgeving.
Het fijnste aan Curaçao vindt Vera
de relaxte vibe die er op het eiland
hangt. “Je leeft niet uit een agenda”,
legt ze uit. “De sfeer is hier zo ontspannen en het is altijd mogelijk om
ongepland iets te doen. Er zijn dan
altijd wel mensen die aanhaken,
in Nederland ging dat echt niet zo.
Daar moet je het twee weken vooruitplannen om een drankje met iemand
te doen. Op Curaçao leef je meer in
het nu en dat vind ik geweldig.”

Kerst
Rond kerst probeert Vera altijd richting
Nederland te komen. “Dat is mijn streven”, zegt ze. “Met corona lukte dit
vorig jaar niet, maar sinds ik geëmigreerd ben, ben ik al met al toch
een heel aantal keer in Nederland
geweest. Zo ben ik hier geweest voor
de bruiloft van mijn zus, toen haar
kindje geboren werd en toen mijn

opa overleed. Ik heb nog veel binding
met Venray en Nederland, er zijn hier
gewoon zoveel mensen die ik ken.”
Naast dat Vera regelmatig terugkeert naar Nederland, komen haar
ouders haar ook ieder jaar opzoeken in Curaçao. “Dat is superfijn. Ze
komen meestal rond februari en zijn
dan ongeveer twee maanden hier.
Het is mooi om de plekken waar ik
leef en wat ik meemaak met ze te
delen op deze manier. Zo krijgen ze
een beter beeld van waar ik zit en
wat ik doe. Ze vonden het namelijk
wel lastig toen ik vertrok. Ik denk dat
er niemand heel erg blij is als zijn kind
8.000 kilometer verderop gaat wonen.
Toch hebben ze me altijd gesteund.
Ze zeiden: ‘We hebben je liever hier,
maar als je daar gelukkiger bent, dan
hebben we je liever daar.’ Dat was
superlief.”

Toekomst
Wat de toekomst brengt, dat weet
Vera (nog) niet. “Ik denk dat het niet
bij mij past om al na te denken over
de indeling van de rest van mijn
leven. Dat is voor veel mensen zo,
maar voor mij is dit al helemaal lastig vanwege mijn hang naar avontuur.” Hierdoor kijkt Vera vooral naar
de korte termijn. “Natuurlijk heb ik
ook nagedacht over de lange termijn,
maar ik weet nu nog niet of het leuk
blijft om op Curaçao te wonen als ik
in een andere fase van mijn leven
kom. Ik kijk vooral naar de komende
jaren en heb nog niet het idee dat ik
binnen nu en een paar jaar terugga
naar Nederland. Als ik veel meer
Nederlandse dingen ga missen, dan
zou ik wel terugkomen. Het zou ook
kunnen dat ik op een andere plek
het avontuur verder wil opzoeken en
hierdoor ergens anders terechtkom. Ik
sluit niets uit, maar voorlopig blijf ik
op Curaçao.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Roel Smits kreeg stamceltransplantatie in
Rusland na crowdfundingsactie
Bij de Ysselsteynse Roel Smits werd in 2010 de diagnose MS gesteld. De klachten verergerden gedurende de daaropvolgende jaren en om de ziekte stil te laten zetten was een
stamceltransplantatie in Rusland nodig. Vrienden en familie richtten Stichting Roel vs
MS op en haalden ruim 77.000 euro op waardoor de behandeling plaats kon vinden.
Inmiddels is Roel ongeveer tien weken terug in Nederland en gaat het langzaam steeds
beter met hem.
Het afgelopen jaar was een rollercoaster
voor Roel. Toen hij op tv hoorde over een
stamceltransplantatie, waarbij de slechte
stamcellen uit het lichaam verwijderd worden, wist hij dat dit zijn redding kon zijn.
“Dit was echter niet mogelijk in Nederland”,
vertelt Roel. “De behandeling zou plaatsvinden in Rusland en dit werd niet vergoed door
de verzekering. Familie en vrienden zetten
toen de Stichting Roel vs MS op om geld op
te halen.” Het doel was om 55.000 euro op
te halen, maar er werd ruim 77.000 euro
opgehaald. “Dit was ongelofelijk. Ik vond
het op het begin heel moeilijk om geld aan
te nemen van andere mensen, maar het is
zo bijzonder dat heel Ysselsteyn en omstreken zich hiervoor heeft ingezet. Ik had nooit
verwacht dat er in een aantal weken zo’n
groot bedrag zou worden opgehaald, dat
was bizar. Er werden verschillende acties
opgezet door mensen uit het dorp. Zo fietste
mijn broer door alle twaalf de provincies en
haalden daarmee 14.000 euro op. Ook heeft
een groep jongens van Ysselsteyn in Limburg
naar IJsselstein in Utrecht gewandeld.
Zij haalden 10.000 euro op. Alle acties waren
zo lief en waardevol, van grote tot kleine
bedragen. Het was zo’n bijzondere periode.”

Stamceltransplantatie
Nadat het geld opgehaald was, vloog Roel
21 september naar Moskou. “Ik vond het
heel spannend”, geeft hij aan. “Mijn vrouw
bleef thuis bij de kinderen, omdat ze vanwege de situatie omtrent corona niet mee
mocht naar het ziekenhuis. Ik ging er alleen

naartoe, zonder iemand te kennen of goed
Engels of Russisch te spreken.” Toch voelde Roel
zich direct goed bij aankomst. “Het was daar zo
goed geregeld, alles werd voor je gedaan en
de zorg was super”, legt hij uit. Vier weken lang
werd Roel behandeld, waarbij hij onderzocht
werd, zijn stamcellen werden geoogst, hij chemokuren kreeg en zijn stamcellen weer teruggeplaatst werden. “Het was best een zware
periode, maar zo heb ik het niet per se ervaren.
Ik ging er vol gas in en bleef positief. Die mindset doet al heel veel. De tijd vloog voorbij en ik
had veel contact hier met andere lotgenoten.
Ook had ik veel contact met thuis en werd er
veel videogebeld. Dat was ontzettend fijn.”

Herstel
Na de vier weken durende behandeling vloog
Roel op 19 oktober terug naar Nederland.
Omdat hij erg verzwakt was door de stamceltransplantatie voelde hij zich niet direct beter.
“Het herstel kan sowieso lang duren”, legt hij
uit. “Bij sommige mensen duurt dit acht maanden, bij anderen twee jaar. Ik ben inmiddels
ongeveer tien weken terug en kan al veel meer
dan ik voor de behandeling kon. Voordat ik
vertrok kon ik amper 200 meter lopen, maar
gisteren heb ik bijvoorbeeld al 2,5 kilometer gelopen.” Roel loopt momenteel ongeveer
3 tot 4 kilometer op een dag en verdeelt dit
over vier of vijf keer wandelen. “Dit moet echt
rustig opgebouwd worden en het is van belang
om voldoende rust te nemen, maar daar heb ik
soms wel moeite mee. Ik wil gewoon zo snel
mogelijk herstellen en door kunnen gaan.”
Vier weken geleden kreeg Roel helaas corona te

pakken. “Mijn weerstand was gewoon weg dus
ik ben flink ziek geweest. Ik heb twee dagen
in het ziekenhuis gelegen en voor mijn gevoel
moest ik hierna echt opnieuw beginnen.” Toch
kon Roel, na twee weken ziek geweest te zijn,
doorpakken en voelt hij zich weer stukken
beter.

Positief

komst. “Het is zo fijn om weer meer normale
dingen te kunnen doen zoals een stuk te lopen
en ‘s avonds lekker spelletjes te doen met de
kinderen. Mijn vrouw Wilma en de kinderen zijn
ook superblij met mijn herstel. Ik durf nog niet
te zeggen hoe het er over twee jaar voor mij
uitziet, maar op dit moment ben ik heel blij met
mijn herstel. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt.

Op dit moment voelt Roel zich goed en kijkt
hij met een optimistisch gevoel naar de toe-

Tekst: Floor Velthuizen

Woning minder in Smakt om impasse te doorbreken
Het bouwplan aan de Rector Cremersstraat in Smakt is door de gemeente aangepast om uit de impasse te
komen. Tegen de bouw van zes woningen in een hofje was weerstand van omwonenden. De nieuwe variant
bestaat uit vijf woningen die met de voorgevels naar de straat zijn gericht.
In Smakt, het kleinste kerkdorp in
gemeente Venray, is al vele jaren
niet meer gebouwd. De gemeente
bezit een open terrein aan de Rector
Cremersstraat. Aannemer Rob
Claassen uit Leunen presenteerde
in november 2019 het plan voor de
bouw van zes woningen. Dat stuitte
op bezwaar van de buren die het

groen zien verdwijnen en vrezen
voor verlies van woongenot en privacy. Het was passen en meten om
zes woningen in een U-vorm te kunnen gaan bouwen. De aannemer
vertelde dat het bouwen van minder
woningen niet rendabel zou zijn.
De gemeente heeft nu de knoop
doorgehakt en toch gekozen voor

een alternatief plan met vijf woningen in twee bouwblokken: een
tweekapper en een driekapper.
Het idee voor een woonhofje is daarmee van tafel. Aan de overzijde van
de Rector Cremersstraat worden op
het trapveldje nog twee bouwkavels
voor vrijstaande woningen uitgegeven.

Voor het alternatieve plan van vijf
woningen is geen volledig draagvlak, maar de gemeente schat
de haalbaarheid hoger in dan bij
het oude plan met zes woningen.
Dorpsraad Smakt-Holthees kan
ermee instemmen. De gemeente
geeft aan dat een optie met 100 procent draagvlak niet mogelijk is
gebleken.
Om niet nog meer tijd te verliezen wordt het bestemmingsplan in
procedure gebracht. Het verkeer en

parkeren is nog een aandachtspunt.
Rector Cremersstraat is een doodlopende weg. Door een woning minder
te bouwen ontstaat er een grotere
openbare ruimte waardoor ook grotere voertuigen straks kunnen keren
in een lus. De wens om de Rector
Cremersstraat door te trekken naar de
Sint Jozeflaan kan niet worden uitgevoerd, omdat de gemeente geen
eigenaar is van de benodigde grond.
Tekst: Henk Willemssen

Ontbreken delen fundering

‘Odahoeve door slechte staat niet te behouden’
De Sint Odahoeve aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn was niet te behoeden voor sloop. De bouwkundige
staat van de ontginningsboerderij uit 1929 was hiervoor te slecht. Zo ontbrak deels de fundering onder het
pand. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van Venray Lokaal.
De lokale partij kan zich niet neerleggen bij de sloop en stelde opnieuw
vragen aan het college. Venray Lokaal
meent dat behoud juist een voorwaarde is om medewerking te verlenen aan het bouwplan. Initiatiefnemer
Peter Claessens Interieur en

Bouwprojecten wil er vijftien seniorenwoningen realiseren. Het college meldt dat alleen het behoud van
de kopgevel een voorwaarde was.
Op het verdwijnen van de kopgevel
is het bouwbedrijf ook aangesproken. De gemeente trad niet handha-

vend op, omdat inmiddels een nieuwe
omgevingsvergunning is aangevraagd
die binnenkort zal worden verleend.
De intentie was de gehele boerderij
te laten staan, maar dat is gezien de
slechte staat niet gelukt. De Odahoeve
is geen monument en heeft ook geen

beschermde status. Daardoor heeft de
gemeente geen rechtsmiddelen om
behoud af te dwingen, aldus het college.
De kopgevel keert in originele staat
terug terwijl de rest van de nieuwbouw de uitstraling krijgt van de oude
hoeve. Om in de toekomst karakteristieke en beeldbepalende gebouwen
beter te kunnen beschermen, zou er
een inventarisatielijst moeten komen.

Voor panden die op deze lijst staan,
kunnen dan beschermende regels
worden opgenomen in het bestemmingsplan.
Er is bij de Odahoeve aan het licht
gekomen dat er nog een archeologisch onderzoek in de bodem moet
plaatsvinden. Dit is nodig, omdat de
fundering op een diepte van 80 centimeter komt waardoor veel grond
wordt verplaatst.
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Nadat zij lang, eenvoudig en tevreden heeft geleefd
heeft zij op tweede Kerstdag de Hemel bereikt
en rust gevonden bij de Heer

Nellie Potten - Janssen
Sevenum 21 juni 1926 – Sevenum 26 december 2021
echtgenote van

Sjeng Potten †
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Terugkijken op een druk jaar
bij kinderopvang ‘t Nest
Directeur-bestuurder Ellen Nelissen van ’t Nest kijkt terug op 2021 met veel respect voor de medewerkers van de kinderopvang. Door het coronavirus hebben zij het afgelopen jaar heel flexibel moeten
werken.

uit aller naam

Familie Janssen
Familie Potten
Correspondentieadres: Mgr. Evertsstraat 18, 5975 BR Sevenum
Wij hebben op 31 december 2021 in besloten kring
afscheid genomen en haar te ruste gelegd op de
begraafplaats te Oostrum.

Geen onafhankelijk steunpunt

Venray sluit aan bij servicepunt
arbeidsmigranten in Meterik
In de gemeente Venray komt geen onafhankelijk steunpunt voor
arbeidsmigranten. Het College van B&W heeft besloten om alsnog aan te
sluiten bij het regionale servicepunt in Meterik. Hier maken jaarlijks
driehonderd tot vijfhonderd internationale werknemers uit de
gemeente Venray gebruik van.
Gemeente Venray heeft tot nu toe
niet bijgedragen aan het servicepunt
in Meterik. Dit wordt betaald door
Horst aan de Maas en de omliggende
gemeenten. Eén van de redenen was
dat de gemeenteraad van Venray in
november 2019 een motie aannam
om het college op te dragen onderzoek te doen naar een eigen steunpunt in Venray. Bij zo’n servicepunt
kunnen arbeidsmigranten terecht met
vragen en klachten over hun werk,
woning of leefomgeving. Ook kunnen
ze informatie inwinnen over uitkeringen, toeslagen, belastingen en verzekeringen. De gemeenteraad meende
dat een eigen steunpunt nodig is,
omdat er nog veel misstanden zijn bij
de huisvesting. Het is een taak van de
gemeente om hierop toe te zien.
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte
aan is en dat een steunpunt een
meerwaarde is voor arbeidsmigranten. Het regionale servicepunt is vanaf
2009 gevestigd in het gemeenschapshuis van Meterik. Jaarlijks maken zo’n
tweeduizend internationale werknemers uit de gemeenten Horst aan de
Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray
er gebruik van. Ook arbeidsmigranten uit de grensregio en Oost-Brabant
weten het steunpunt te vinden.
Vier avonden in de week, van maan-

dag tot en met donderdag, is er van
17.00 tot 21.00 uur een inloopspreekuur. Medewerkers kunnen de bezoekers in het Duits, Pools, Russisch en
Nederlands te woord staan.
De regiogemeenten vinden dat het
steunpunt in Meterik zijn taken nog
beter kan uitvoeren zoals samenwerken met andere organisaties zoals het
Taalhuis, Ik Begin, sociaal-juridisch
spreekuur en Synthese. Daarom is het
servicepunt als project opgenomen in
de investeringsagenda voor NoordLimburg. Provincie Limburg betaalt
dan mee aan de kwaliteitsverbetering.
Gemeente Venray heeft besloten vanaf 2022 ook deel te nemen.
Het opzetten van een eigen steunpunt
in Venray vindt het college niet efficiënt en ongewenst. Arbeidsmigranten
kunnen ‘verdwalen’ als er weer een
extra loket bijkomt. Bovendien wil
Venray solidair zijn met de buurgemeenten. Op dit moment betalen de
andere gemeenten namelijk de hulp
aan de Venrayse werknemers.
Het steunpunt in Meterik kost
90.000 euro per jaar. Provincie
Limburg neemt 45.000 euro voor haar
rekening. De bijdrage van gemeente
Venray is 7.143 euro.
Tekst: Henk Willemssen

Rustige oudjaarsavond in
Venray
Politie Venray-Gennep laat weten dat vrijdagavond 31 december rustig
is verlopen. Wel is de politie preventief opgetreden om overlast in de
kiem te smoren.
De politie geeft aan dat er geen
ernstige incidenten hebben plaatsgevonden en dat het sfeerbeeld te
vergelijken was met andere jaren.
Wel was er bij de Plus in Venray
sprake van overlast door jongeren

die vuurwerk afstaken. De politie is
daarom ter plaatse geweest. Ook in
de rest van de gemeente was de politie zichtbaar om preventief overlast
te voorkomen.

Bij kinderopvang ’t Nest is het een druk jaar geweest.
“Wij hebben veel voor de kiezen gehad het afgelopen
jaar. Ik heb heel veel respect voor onze medewerkers.
Zij zijn erg flexibel met de omstandigheden omgegaan,” vertelt Ellen Nelissen, directeur-bestuurder.
“Ze hebben altijd klaar gestaan voor de kinderen en
de ouders. Het hart voor het kind is het belangrijkste bij ze. We willen de kinderen ook niks ontnemen,
omdat de opvang toch een veilige haven is.” Door het
coronavirus is er een hoog verzuim en personeelstekort. “Het personeel is zich erg flexibel gaan inzetten.
Parttime medewerkers zijn meer gaan werken en personeel is op andere dagen gaan werken. Het is fantastisch dat ze zich zo hebben ingezet het afgelopen
jaar om alles toch voor elkaar te krijgen.” Ook ouders
hebben zich flexibel moeten inzetten. “Soms veranderen de regels drie keer per maand en zij zijn daar heel
goed mee omgegaan. Ik merk dat de relatie tussen de
medewerkers en de ouders ervoor heeft gezorgd dat
alles goed verliep.”

Besmettingen
Nelissen werkt nu 1,5 jaar als directeur-bestuurder
bij ’t Nest en merkt dat de kinderopvang een goede
relatie heeft met de omgeving van de locaties. “In de
coronatijd is het natuurlijk erg belangrijk dat er goede
relaties zijn met externe partijen en ik heb gemerkt
dat ’t Nest die heeft. Niet alleen met de gemeente,
maar ook met onderwijs en verenigingen. Zo kunnen
we samen kijken wat we voor de kinderen kunnen
betekenen in deze tijd. Ik vind het erg knap van onze
mensen dat ze zijn blijven kijken naar wat ze kunnen
doen met in gedachten dat het kind voorop staat.”
Er zijn het afgelopen jaar veel besmettingen geweest
in de kinderopvang. “Onder de leeftijden 0 tot 4 jaar
zijn er niet zo veel besmettingen geweest. Hier wordt
namelijk minder getest, omdat die kinderen al heel
vaak verkouden zijn. Via de beslisboom wordt er
gekeken of het kind naar huis moet of niet. Bij de
leeftijden 4 tot 12 jaar is er het afgelopen jaar de ene
na de andere besmetting geweest.” Hierdoor zijn er
ook besmettingen geweest onder de medewerkers
en moesten veel medewerkers in quarantaine. “Als er
een groep in quarantaine moest en een kind daar-

door thuis moest blijven, hadden de ouders daar begrip
voor. Maar sommige ouders zaten ook met de handen in
het haar, want als ze niet thuis konden werken, hadden
zij ook een probleem.” Nelissen is blij dat haar kinderen
al wat ouder zijn en zij zelf niet met die problemen zit.
“Als een ouder in het ziekenhuis werkt, wie zorgt er dan
voor je kind als het niet naar de opvang kan?”

Babybeleid
Nelissen ziet positieve en negatieve kanten aan 2021.
“Veel energie is naar de nieuwe maatregelen gegaan,
daardoor hebben we minder aan de kwaliteitsverbetering kunnen werken. Dit hebben we wel gedeeltelijk
kunnen doen, maar niet zoals gehoopt.” We hebben het
afgelopen jaar wel kunnen werken aan het babybeleid.
“We hebben gekeken naar hoe we de babygroepen het
warme nestgevoel konden geven. Dat heeft bij medewerkers wel een positief effect gehad, omdat sommigen toch een prikkeling nodig hadden in deze tijd.
Hierbij waren zes pedagogisch medewerkers betrokken.
Ze waren hier erg enthousiast over en nu is het beleid
bijna af.”

Het moeilijkste voor ons is het
personeelstekort
Ze kijkt op 2021 terug met veel respect voor de personen
op de werkvloer en ze denkt dat het komende jaar weer
druk zal worden. “Wij merken dat er steeds meer ouders
gebruik maken van de kinderopvang en daardoor zitten onze groepen bijna vol. Ook door het coronavirus zal
het weer druk worden en hier zullen we flexibel mee om
moeten gaan. Maar het moeilijkste voor ons is het personeelstekort. We proberen meer mensen aan te nemen,
maar dit is niet gemakkelijk. In het onderwijs, jeugdzorg
en kinderopvang zoeken ze allemaal personeel. In het
begin van 2022 starten er zeven nieuwe mensen bij ons.
Zo proberen we ervoor te zorgen dat we voldoende personeel hebben voor dit jaar, zodat het personeel vrij kan
krijgen op de dagen dat ze willen, want dit kon het afgelopen jaar niet.”
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Onrust in de Venrayse politiek in 2021
2021 was een bewogen jaar voor de politiek in Venray. Twee wethouders en de burgemeester legden hun werk neer, waardoor een klein team overbleef. Samen met wethouder Jan Jenneskens en Chantal Nijkerken, wist Cor Vervoort gemeente Venray
bestuurbaar te houden. Hij kijkt terug op intensieve weken.
Het belangrijkste doel dat het College van
B&W stelde is om bestuurlijke continuïteit
te garanderen voor de gemeente Venray.
Dat is volgens Cor Vervoort ook gelukt. Na het
vertrek van de wethouders moest er snel
geschakeld worden en de taken verdeeld
worden onder de overgebleven wethouders.
“Een college met vier wethouders is mager,
een college met drie is te weinig. Onze agenda’s zijn momenteel overvol. Ik kan wel stellen dat het intensieve weken zijn geweest.
Toch is er geen enkel moment paniek
geweest. Doordat we te maken hebben met
een klein team zijn we meer op elkaar aangewezen. We zitten allemaal in hetzelfde
schuitje. Ik wist daarnaast waar ik aan begon
als wethouder, je kunt niet weglopen van de
verantwoordelijkheden die het werk met zich
meebrengt. We moeten er samen de schouders onder zetten.”

Rust
Vervoort geeft aan dat door de politieke
veranderingen, een andere dynamiek is
ontstaan op bestuurlijk niveau. “Dat is me
goed bevallen. De fractievoorzitters hebben in de ontstane situatie na het vertrek
van Jan Loonen en Anne Thielen, met de
voordracht van Chantal Nijkerken als nieuwe
wethouder, zelf snel verantwoordelijkheid
genomen. Daardoor heeft het college zich
kunnen concentreren op het besturen van
Venray. Dan komt er rust en consistentie, de
gemeente kan weer vooruit.” Tijdens de personele wijzigingen in het bestuur werden op
social media veel negatieve reacties gegeven op het bestuur van Venray. Toch heeft
Vervoort zich niet laten leiden door de negatieve toon. “Je merkt dat de maatschappij
verandert en verhardt. Sociale media zijn

instrumenten die niet altijd helpen bij dit soort
situaties. Als college proberen als een hecht
team te opereren, daarbij hard te werken en het
werk eerlijk en oprecht te doen.”
Ondanks de hoge werkdruk en de meningen van
buitenstaanders, vindt Vervoort het wethouderschap nog steeds leuk. Volgens Vervoort blijft het
een eer om wethouder te zijn. “Ik geniet van de
samenwerking binnen het college en de samenwerking met burgers en ambtenaren. In moeilijke tijden staat er nog steeds een positief team.
We kregen onlangs nog de vraag voor de opvang
van asielzoekers op ons bordje. Door de ondersteuning van goede mensen, is het werk draaglijk gebleven. Ik ben erg tevreden over de manier
van werken binnen de gemeente.” Zijn werk kan
daarnaast niet zonder ondersteuning van het
thuisfront worden uitgevoerd, geeft Vervoort
aan. “Als wethouder kun je opgaan in je werk,
daarom is het goed als je vanuit thuis aan je jas
wordt getrokken. Het is belangrijk om balans te
houden tussen werk en privé en af te schakelen.”

Locoburgemeester
Vervoort kreeg extra taken, omdat hij door het
vertrek van Jan Loonen en Anne Thielen locoburgemeester werd. “Het is bijzonder om locoburgemeester te zijn. Ik ben net ruim twee jaar
wethouder, maar binnen het college wel het
langstzittend. Ik vind het eervol om deze taak op
me te nemen en de waarnemend burgemeester Leontien Kompier een goede te start geven.
Nu zij is aangesteld, wordt mijn rol als locoburgemeester weer beperkt.”
Onlangs heeft Vervoort aangegeven zijn wethouderschap te beëindigen na de verkiezingen.
“Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet
verstandig is om me beschikbaar te stellen voor
de volgende termijn. Ik heb nu gemerkt hoe
mijn lichaam op de huidige situatie reageert en

het is niet wijs om dit nog vier jaar vol te houden. Het is jammer voor de samenwerking en
de relaties die ik met andere mensen heb opgebouwd. Voor mijn gevoel heb ik mooie contacten opgebouwd met ambtenaren in het huis en
zijn er mooie samenwerkingen ontstaan met
verschillende partijen, dat koester ik. Uiteraard
zijn er altijd dingen waarvan je hoopt dat het
anders loopt, maar ik denk dat ik het maximale
heb gedaan. Je hebt het niet altijd zelf in de
hand. Ik neem afscheid zonder pijn. Wanneer het
nieuwe college is aangetreden, zijn de mensen
wethouder Cor Vervoort snel vergeten, zo werkt
dat in de politiek-bestuurlijke omgeving. Ik heb
daar heb ik geen buikpijn van. Ik hoop mijn wethouderschap op een goede manier af te ronden

en daarmee met de collega-wethouders een
goede basis te leggen voor het volgende college.”

Politie
Na de verkiezingen gaat Vervoort weer aan
het werk bij de politie, zijn oude werkgever.
“Over twee jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd. Ik ga de komende tijd in overleg
met de politie om te bekijken in welke werkzaamheden ik mijn kennis en ervaringen voor
de politie kan inzetten. Er ligt werk genoeg, daar
kan het niet aan liggen. En ik ben ervan overtuigd, dat ik ook voor de politie nog van toegevoegde waarde kan zijn.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Geld voor evenementen
ondanks onzekere coronatijd
Gemeente Venray heeft 16.000 euro uitgetrokken voor evenementen die in
2022 plaatsvinden. Zestien aanvragen zijn toegekend en een verzoek is
geweigerd omdat het om een commerciële activiteit ging. Ondanks dat het
vanwege de coronatijd onzeker is of de evenementen kunnen doorgaan,
roept de gemeente de organisatoren toch op de aanvragen in te dienen.

Kerstbomen inzamelen
Op de 21 inzamelplekken in gemeente Venray is het vrijdag 7 januari de laatste dag dat kerstbomen kunnen
worden neergezet. De inzamellocaties staan in alle dertien dorpen en de wijken van Venray. Vanaf de
opening op 27 december lagen de eerste bomen al te wachten om te worden opgehaald door afvalwerker
Suez. Inwoners die hun kerstboom langer in huis willen laten staan, kunnen de boom gratis inleveren bij
het milieustation in Venray.

Dit jaar bedraagt de subsidiepot 36.493
euro. De termijn voor de eerste ronde
sloot op 1 november. Voor de tweede
ronde kan nog tot 1 april een verzoek
worden ingediend. In 2021 bleef bijna
de helft (17.160 euro) van de subsidie over vanwege het schrappen van
evenementen door corona. Het eerste
evenement van 2022 is al geannuleerd.
De gemeente kende 1.500 euro toe aan
ATV Venray voor de Vlakwatercross. De
45e editie van het hardloopfestijn in het
laatste weekeinde van januari is net als
vorig jaar afgelast.
Voor evenementen die niet doorgaan
maar die wel subsidie hebben ontvangen, moet een regeling worden getroffen. Meestal is dit een korting op de
subsidie voor het volgende jaar., want
de meeste activiteiten komen ieder
jaar terug zoals de Fietsvierdaagse, de
Wandelvierdaagse, de motorcross in
Wanssum, beachvoetvolley toernooi en

de oldtimer toertocht.
Bij de aanvragen voor 2022 zitten ook
enkele eenmalige evenementen. Het
St. Willibrordusgilde uit Geijsteren wil
op 9 juli groots uitpakken, omdat het
gilde 550 jaar bestaat en een historisch evenement in het dorp organiseert. De gemeente geeft een subsidie
van 2.000 euro. Carnavalsvereniging De
Schanseknuppels uit Castenray viert in
november het 6x11 jubileum. Fanfare
Dorpsklank presenteert dan de familieshow ‘Vastelaovend is muziek’. De twee
festiviteiten krijgen ieder 500 euro.
Voor de kerstperiode eind 2022 zijn
ook al aanvragen ingediend. Stichting
Kerststal Venray doet een nieuwe poging
voor een levende kerststal op de Grote
Markt en krijgt hiervoor 1.000 euro.
Kreaclub Vredepeel houdt de traditionele kerstlichtjeswandeling (500 euro)
en Venrode Voices voert het kerstconcert
‘Vier het leven’ op (500 euro).
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Maxim Ruigrok Venray
Hoi

Column

Voornemens,
heb jij ze al?
Het jaar van 2021 is alweer
voorbij en wat was dat een jaar
zeg. Je zou er een heel boek
over kunnen schrijven, de
boosterprik, Max Verstappen
kampioen, geen regering et
cetera.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Maxim Ruigrok
16 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog graag een wereldcruise willen maken en zou dan
het liefst in Dubai beginnen.
Vervolgens zou ik via ZuidoostAzië naar Amerika willen varen.
Mij lijkt het heel interessant en
leuk om verschillende culturen,
klimaten en mensen te ontmoeten. Ik zou dit graag met mijn
familie en mijn vriendin willen
doen, omdat zij ontzettend veel
voor mij betekenen.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou graag nog een keer de
Russische taal willen leren.
Ik ben half-Russisch alleen helaas
beheers ik de taal nog niet volledig. Dit zal dan handig zijn, niet
alleen bij familie, maar ook later
in mijn carrière bij het praten met
mensen die deze taal spreken.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Het beste advies dat ik heb
gekregen was van mijn moeder.
Die zegt dat als je iets in je leven
wilt bereiken, je er uiteindelijk
zelf voor staat. Niemand gaat je
helpen als je er niet om vraagt.
Maar als je ervoor gaat en je hebt
een doel waarin je gelooft, dan is
alles mogelijk. Echt alles.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik kan niet zo één grote beslissing
noemen. Maar wat ik wel merk,
is dat ik gedurende de dag veel
kleine beslissingen moet maken
die bij elkaar een grote invloed
hebben op je dagelijkse leven.
Soms merk ik dat ik een goede
keuze hebt gemaakt en andere
keren wat minder. Hier leer ik
(hopelijk) wel van zodat zulke
verkeerde beslissingen zich niet
herhalen.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?

Vroeger vond ik het erg leuk om
op de DS, GameCube of op de
Wii te gamen met mijn broer.
Als ik nu game, speel ik op mijn
computer en kom ik niet veel in
aanraking met oude spellen die
ik vroeger speelde. Ik speelde
vroeger altijd Mario spellen zoals
Mario Kart of Super Mario Bros.

Dat is een foto van de maan
met Jupiter en Saturnus erlangs.
Deze heb ik tijdens een heldere
avond gemaakt met mijn broer en
moeder toen mijn docent natuurkunde liet weten dat je die dag
ontzettend goed de planeten
naast elkaar kon zien. Persoonlijk
vind ik astronomie ontzettend
boeiend en daarom vind ik dit wel
een mooie foto.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Toen ik twee jaar geleden in
Dubai de Burj Khalifa in ging, dit
is het hoogste gebouw ter wereld
met een hoogte met maar liefst
828 meter. Om daarboven te zitten gaf me wel een ‘kippenvelgevoel’. Ik ben wel blij dat ik het
uiteindelijk heb gedaan, omdat
het écht indrukwekkend was.

Mijn vriendin, Kaydee
Vreugdewater, heb ik op mijn
werk ontmoet, waar wij ontzettend veel werkten in de zomervakantie van 2020. Hierbij hebben
wij veel diepgaande gesprekken
kunnen voeren wat mij ontzettend interesseerde. Dit heb ik
ervaren als een van de leukste

Wat deed je als kind het liefst?

zomers en ik heb er ook nog veel
aan verdiend.

Heb je een verborgen talent?
Men zegt dat ik ontzettend
goed mijzelf kan verwoorden.
Denk hierbij aan het geven van
presentaties, voeren van debatten of het aangaan van gesprekken met iedereen. Daarom ben ik
ook aangesloten bij de MR op het
Raayland College, hier kan ik mijzelf volledig opiniëren over stukken die in de realiteit en zelfs op
mijn eigen school spelen.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk nu al bijna twee jaar
bij McDonald’s Venray. Hier werk
ik gevarieerd op elk verschillend
station dat McDonald’s te bieden
heeft. Het leukste wat ik vind om
te doen, is de bestellingen in te
pakken en te zorgen dat het goed
loopt. Met mijn salaris handel ik
een beetje in crypto en aandelen,
niet voor het rendement, maar
om ervaring op te doen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag ga ik het liefste gezellig chillen met mijn vriendin.
Vaak gaan we dan samen iets
koken of gewoon lekker op de
bank zitten en kijken we een film.
Op een zaterdagavond ga ik vaak
na het werken gezellig met mijn
vriendengroep chillen. Helaas zijn
er soms ook vrijdagen waar ik het
ontzettend druk heb met deadlines voor school en daardoor op
een vrijdagavond hard moet doorwerken.

Wie is je grote voorbeeld?
Iedereen kent hem wel, Elon
Musk, de oprichter van Tesla en
SpaceX. Recentelijk is Elon ook
persoon van het jaar geworden.
Hij is mijn voorbeeld omdat hij
van één idee, een multinational
bedrijf heeft gemaakt. Deze pure

vorm van ‘entrepreneurship’ zou
ik ook in mijn leven willen bereiken, daarom inspireert hij mij ook
zo enorm

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Wat veel mensen niet weten, is
dat ik vroeger bijna acht jaar op
wedstrijdzwemmen heb gezeten. Helaas ben ik daar in de
eerste mee gestopt, maar ben
sinds een maand ben ik weer zelf
gaan zwemmen. Dit doe ik dan
rond 07.00 uur bij Feel Fit Center
Venray voor school begint, dit
helpt enorm gedurende de dag en
ik voel me meteen wakker.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Think and Grow Rich’ van
Napoleon Hill. Het gaat over de
disciplines en de mindset die je
moet hebben om succesvol te
worden in je leven. Ik was het
gaan luisteren omdat ik vele
recommandaties over dit boek
kreeg en ik dacht, dit moet ik ook
lezen. Wat ik opmerkelijk vind
aan het boek is dat het in 1937 is
geschreven en dat het tot op de
dag van vandaag de waarheid is.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Ik denk dat dit geen verrassing zal
zijn, maar ik zou willen ruilen met
Max Verstappen. De sport die hij
uitoefent, reizen die hij maakt, de
mensen die hij ontmoet, de discipline en het succes dat hij heeft,
vind ik abnormaal. Daarom zou
dit mijn eerste en beste keuze
zijn met wie ik zou willen ruilen.
Al lijkt de druk die hij ondergaat
wel ontzettend groot en lastig om
mee om te gaan.

Misschien is het wel even goed
om over het nieuwe jaar na te
denken. Wat kan jij beter doen
in 2022? Misschien meer tijd vrij
maken voor die ene sportschool
of juist meer tijd vrij maken
voor je moeilijke tentamens in
het nieuwe jaar? Ach, er zijn er
zoveel. En iedereen heeft een
andere reden waarom ze dit
voornemen kiezen. Of misschien
heb jij geen voornemen dit jaar,
dat kan natuurlijk ook. Ikzelf
heb wel een belangrijk voornemen, namelijk vroeger naar
bed. Omdat ik rond 08.30 uur
in Nijmegen moet zijn, moet ik
erg vroeg opstaan elke ochtend.
Dat is meestal wel een hele klus
als ik de avond daarvoor laat erin
lag.

Alles ziet er zo dicht
en zielig uit
Ook ga ik in het nieuwe jaar
meer tijd vrij maken voor familie,
want familie is het beste wat er
in je leven kan zijn. Vaak heb ik
het te druk met school, vrienden
of werk. Door deze redenen ben
ik vaak niet thuis en mis ik alle
verhalen die er thuis afspelen. Ik
denk dat ik niet de enige ben die
dit soort voornemen zou kunnen
hebben voor het jaar 2022.
Maar even terug naar ‘The
Present Day’, de maatregelen
hakken wel erg in ons leven, of
niet? Ik zie het wanneer ik in het
dorp loop. Alles ziet er zo dicht
en zielig uit. En dat rond deze tijd
van het jaar. Toch moet ik even
praten over die mooie boom op
de grote markt. Hebben jullie die
al gezien? Wat is het toch een
prachtig fenomeen, die kerstboom. Van zo’n kleine dingen
wordt een mens toch blij.
Ik wens jullie allemaal een
gelukkig nieuwjaar.

Tekst: Fenne Voesten
Maud Rötjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt
ergernis
Het aanleggen van rotondes is nog niet zo lang geleden ontstaan om de verkeersafwikkeling op gevaarlijke kruispunten te verbeteren. Waar
eerst verkeerslichten op kruispunten stonden, zijn die langzamerhand vrijwel overal vervangen door een rotonde. Daardoor kon men sneller een kruispunt oversteken, zonder soms nodeloos te moeten wachten op het groene licht. Inmiddels zijn er bij vrijwel alle kruispunten bij
de singels in Venray rotondes aangelegd. Ook bij de invalswegen van Venray aan de Deurneseweg, Leunseweg, Langstraat, Wanssum,
Oostrum en de Brabander zijn ze aangelegd.
Weggebruikers, zoals automobilisten en fietsers, moeten echter wel volgens de vastgestelde regels handelen om rotondes veilig te
gebruiken. In de dagelijkse praktijk schort het
nogal eens daaraan. Regelmatig gebeuren er
al dan niet ernstige ongelukken, die te maken
hebben met het niet naleven van de vastgestelde gebruiksregels. Vooral fietsers, die de
hand niet uitsteken of gebruikers van een elek-

trische fiets die met veel te hoge snelheid een
rotonde gebruiken, negeren de regels. Ook automobilisten vergeten die soms.
Mogelijk is dat voor velen onder ons een ergernis. De stichting Burgers van Venray wil bij de
inwoners van Venray peilen hoe men daar zoal
over denkt. De stelling is: geen richting aangeven
op rotondes veroorzaakt ergernis. Gedurende de
maand januari kan men op de website

www.burgersvanvenray.nl aangeven of men het
eens of oneens is met de stelling. Vanzelfsprekend
mag iedereen daarnaast zijn of haar ervaringen op
de site vermelden. Op de website zijn ook enkele
begeleidende artikelen opgenomen. De politie
geeft in een artikel duidelijk aan hoe men als
weggebruiker met rotondes dient om te gaan.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray december

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray
In de maand december hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op de stelling: productie van waterstofgas in de regio
biedt kansen voor Venray. Bij het formuleren van de stelling is bewust gekozen voor het woord regio, omdat de verwachte energieproductie in het Energielandgoed Wells Meer de mogelijkheid biedt om in de toekomst juist daar waterstofgas te gaan produceren.
Op de website waren begeleidende artikelen geplaatst om de bezoekers van de site te
informeren over het gebruik van waterstof
en waterstofgas. Zowel de gemeente Venray
als Beepower hebben in die artikelen uitgebreide informatie verstrekt. Uit de reacties
blijkt dat de stelling en de desbetreffende
informatie niet de belangstelling wekt bij de
inwoners van de gemeente Venray om er op
grote schaal op te reageren. 86 procent van de
respondenten was het eens met de stelling.
Enkele van de 14 procent oneens reacties zijn
ook het lezen waard. Hierna zijn enkele van
zowel de eens- als de oneens reacties opgenomen.
René Lenards stemt eens en vindt dat waterstof de oplossing is voor een schone energievoorziening. “Dat geldt niet alleen voor Venray
maar voor heel Nederland. Wij hebben in
Nederland nog voor 150 jaar gas in de grond

als we dat gaan mengen met waterstof wordt
het geschat op 400 jaar. Waterstofgas heeft een
hele hoge druk, daar zijn niet alle gasleidingen op
berekend. De Gasunie heeft 7 miljard vrijgemaakt
om alle leidingen te controleren en deze geschikt
te maken voor gas gemengd met waterstof door
te laten. Met die werkzaamheden is men reeds
gestart. Ook hier in Venray is men al bezig. Als
dat klaar is kan men het gaan gebruiken. Men kan
de huidige cv-ketel handhaven, alleen de brander
moet aangepast worden.”
Martin is het echter oneens en schrijft dat waterstofgas op allerlei manieren nog in de kinderschoenen staat, zowel productie als distributie.
In de gemeente Venray is volgens hem geen
overschot aan energie, wél een capaciteit probleem bij de beheerder. “Dáár moet de eerste investering naartoe. Er wordt in Nederland
pas één experimentele installatie gebouwd, en
die wordt ook weer opgedoekt na twee jaar?

Volgens mij een te grote broek voor onze regio?”
Erna deelt de mening van Martin niet. Zij vindt
dat het inzetten van waterstofgas als opslagmogelijkheid van zonne-energie kansen biedt.
“Toepassing in vervoersmiddelen en verwarming van huizen (in combinatie met aardgas) zijn
goede mogelijkheden voor in de toekomst. Of de
regio Venray zelf waterstof kan produceren weet
ik niet. Het hele proces lijkt mij daarvoor nog wat
te lastig. Zou wel mooi zijn als we onafhankelijk
zijn/worden van buitenland in onze energievoorziening. Het zal ook andere werkgelegenheid vormen dan de bekende blokkendozen.”

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

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor)
zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Hebt u een kerststalletje gekocht
bij 2switch? Mijn stalletje is daar per
abuis gebracht en verkocht. Ben er
zeer aan gehecht. Kan ik het terug
kopen? Bel 06 48 76 43 74
De laatste hoop
mollenvangernoordlimburg.nl
O77 398 61 03
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

OVERLAST
DOOR
VOGELS?

TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl

Willy’s Wereld

Column

Lange tenen
Voor het tweede jaar op rij thuis
op oudejaarsavond. Opnieuw
een onderbreking van een
traditie waarop ik tijdens de
laatste avond van het jaar
ergens muziek stond te draaien.
Maar ook thuis kan het gezellig
zijn, zonder Giel maar met Peter.
Vorig jaar was het niet zo erg om
thuis te blijven. We waren net aan
het verhuizen en na een dag sloopwerk lagen we al vroeg te slapen
in een half leeg huis in Ysselsteyn.
Rond twaalf uur werden we wakker,
er was geen vuurwerk te zien want
het was veel te mistig daarom zijn
we maar het bed ingedoken.
Dit jaar was het plan om weer
ergens op te treden. Maar… Dus dan
maar weer thuis. Hapjes, drankjes en luisteren naar de TOP2000.
Dat had ik in geen jaren meer
gedaan. Heerlijk. Het feest was over
toen Giel begon aan de laatste uren.
Ik kan Beelen niet verteren en ik
snap niet waarom ze met hem aan
komen kakken. Zappen.
Mijn aandacht werd gevestigd op
Peter Pannenkoek. Een oudjaarsconference had ik al in geen tijden
meer gezien. Ik vond hem goed,
niet supergoed, maar er zaten
mooie stukken in. Leuk vond ik
zijn tirade over Lil’ Kleine (Pauper
Kabouter) en Lange Frans. Die laatste blijkt vooral over lange tenen
te beschikken. Het typeert mensen
als Lange Frans, die onder het mom
van VVMU alles denken te mogen
roepen maar erg gevoelig zijn als
ze zelf kritisch benaderd worden.
In België is een arts veroordeeld tot
gevangenisstraf wegens discriminatie van vrouwen. Ook daar hebben
sommige mensen nu lange tenen.
“Mag je dan niks meer zeggen?”
Er zijn grenzen en er is context.
Als Pannenkoek in een satirische
show het koningshuis beticht van
‘gedwongen prostitutie’ dan moet
je dat zien in het licht van de conference. Als een arts, in een lezing,
zegt “vrouwen willen geld maar
niet hun benen open doen”, dan is
dat verwerpelijk en, met zijn andere
uitspraken, was dit genoeg om
hem fors te straffen. Ik vind dat een
goede zaak.
Onze vrijheid van meningsuiting is
een groot goed, laten we dat bewaken maar er ook zorgvuldig mee
omgaan. En trek af en toe je lange
tenen in.

Volg ons op:

Hou vol.
Willy
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Venray Lokaal

Goede voornemens
Voor Venray Lokaal en alle andere politieke partijen wordt 2022 een
spannend jaar. De verkiezingen staan gepland in maart. Hoe er ook
gekozen gaat worden: dat er binnen de Venrayse politiek van alles
gaat veranderen, dat staat buiten kijf.
De kieslijsten beloven naast ervaring ook nieuwe, jonge Venraynaren
die hun entree willen maken in de
politieke arena. Zo kan politiek ook
groeien. Goede voornemens zijn er
overigens voldoende: voor Venray
zijn ze beschreven in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende

VVD Venray

politieke partijen. Een belangrijk
voornemen voor Venray Lokaal is de
politiek dichterbij te brengen, dichterbij jou. We willen de mensen waar
het om gaat erbij betrekken, verbinden en drempels verlagen.
Uiteindelijk wil elke partij natuurlijk
het beste voor Venray, een veilige

en gezonde leefomgeving met een
passende woning en werk. En een
samenleving waarin we liefdevol met elkaar leven. Vanuit die
intentie staan wij naast elkaar, zij
aan zij, vóór Venray. Over de invulling en prioriteiten valt uiteraard
te debatteren en moeten er keuzes gemaakt worden. Dat hoort bij
politiek. Voor Venray Lokaal is het
goede voornemen om deze gelijkheid steeds voor ogen te houden.
We zijn allemaal mens, zoals ik ben,

net als jij. We hebben elkaar nodig.
Zonder een ander betekenen we
niets, is er geen zingeving, zijn we
eenzaam. Samen zijn we sterker en
krachtiger. Laat ons gezamenlijke
goede voornemen zijn dat we zoeken naar wat ons verbindt in plaats
van wat ons scheidt. Een gelukkig en
gezond 2022.

geïnformeerd en er zijn volop mogelijkheden voor de inwoners om mee
te doen. Een verstandig bestuur erkent
en benoemt gevaren, problemen
en dilemma’s en handelt daarnaar.
Een dienstbaar bestuur is toegankelijk.
Een integer bestuur biedt vertrouwen.
Laten we eerlijk wezen. Het imago van
de politiek, zowel landelijk als lokaal,
is erg belabberd. Dat kunnen we als
politieke partijen alleen maar onszelf
aanrekenen. Laten we vooral niet naar
elkaar wijzen maar onze gezamenlijke

verantwoordelijkheid nemen om weer
meer vertrouwen te krijgen van onze
inwoners.
Ik hoop dat in Venray alle partijen
(zowel politiek als andere belanghebbenden) in 2022 goed met elkaar in
gesprek gaan, met respect voor elkaar,
over de inhoud. Problemen oplossen en onze leefomgeving nog fijner
maken waar dat kan. Samen voor
Venray.

Harold Stevens, lijsttrekker

Samen voor Venray
2022. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Kansen voor onze mooie dorpen en wijken, kansen voor onze inwoners, voor de jeugd en de ouderen, voor onze ondernemers en onze bedrijven, voor de verenigingen
en de voorzieningen. En kansen voor de politiek. Zeker omdat er over
twee maanden gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Met al die kansen die we krijgen,
is het belangrijk dat er een goed
gemeentebestuur komt. Maar wat
is dat dan? Een goed bestuur moet
erg veelzijdig zijn. Een daadkrachtig bestuur is effectief en pakt de
regie. Een eerlijk bestuur zorgt dat

het beleid en de procedures open en
rechtvaardig zijn voor iedereen. Een
verantwoordelijk bestuur zorgt voor
een begrijpbare en sluitende boekhouding. Een transparant bestuur
zorgt voor concrete en heldere plannen, de inwoners worden van tevoren

Wim de Schryver, Lijsttrekker

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.

Venrodsen Aovend Veldeke
Venray op de radio
Omdat de Venrodsen Aovend ook in 2021 niet door kon gaan zendt Omroep
Venray in januari en februari 2021 voordrachten uit de Venrodsen Aovenden
van 1992 tot en met 1999 uit. 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 tussen ca. 20.05 en 20.25 uur aan het
begin van het tweede uur van het programma Hutspotavond

HERMAN VAESSEN
GROEIT
WAARDOOR WIJ
OP ZOEK ZIJN NAAR

Wintertijd is terug op de radio
Wintertijd, een programma uit het radioarchief van Omroep Venray.
Dinsdag 11 januari 2022
Op dinsdag 11 januari 2022 is in het radioprogramma Wintertijd om 19.00 uur
een gesprek te horen dat Loes Huls begin jaren tachtig van de vorige eeuw
had met de zanger Dries Holten. Dries Holten stierf in april 2020 en was o.a.
bekend van het duo Sandra en Andres.
Dinsdag 18 januari 2022
In Wintertijd kunt u op dinsdag 18 januari 2022 tussen 19.00 en 20.00
uur luisteren naar een aflevering van het programma ’n Wandeling dur
’t Roojse Lând uit 1998. Het IVN Geysteren-Venray organiseert jaarlijks
in januari een boottocht op de Maas met als doel vogels kijken. Ook
in 1998 werd een boottocht georganiseerd en de makers van “de
Wandeling” gingen mee. Presentator Huub Geurts sprak tijdens deze
tocht met Joof Teeuwen, Martin Verstraelen en Ed van der Zwet van
het IVN Geysteren-Venray en de kapitein van het schip over wat
er midden in de winter allemaal te zien is op en langs de Maas
tussen Wanssum en de sluis van Sambeek.

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

WERKVOORBEREIDER
ONDERHOUD &
BOOMVERZORGING

INTERESSE IN DEZE VACATURE KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL
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Geplukt

Maud Seijkens Castenray
Maud Seijkens is een echte dorpse. De 24-jarige Castenrayse is dan ook een bekend figuur in het vrijwilligersleven van het dorp. Naast haar baan in de zorg, is ze betrokken bij carnavalsvereniging ‘De
Schânseknuppels’, dorpsfeest ‘Zomerse Zondag’ en Stichting Jeugdwerk Castenray. Deze week wordt ze
geplukt.

heeft het voorzitterschap tot nu toe
niet geleid tot extra taken.” Wel is
het bestuur creatief geweest in het
bedenken van alternatieve activiteiten.
“Normaal gesproken zijn er één keer in
de twee weken activiteiten voor de kinderen van groep 5 tot en met de brugklas. Dit kan bijvoorbeeld een dropping
of een weekend op kamp zijn. Door de
coronamaatregelen was dit niet mogelijk en hebben we binnen de mogelijkheden activiteiten georganiseerd, zoals
een bootcamp en levend ganzenbord
in de buitenlucht. We zijn momenteel
afhankelijk van wat wél kan.”

Ik vind het contact met
mensen fijn. Je ziet
elkaar elke dag en je
bouwt een band op met
de cliënten
Verpleegkundige
In het dagelijkse leven werkt Maud
als verpleegkundige in de thuiszorg.
Inmiddels is ze al ruim drie jaar werkzaam bij de Buurtzorg in de gemeente
Horst aan de Maas. “Ik heb altijd in
de kraamzorg willen werken, maar
toen ik besefte dat dit meer draait om
het helpen in het huishouden, ben ik
me toch gaan richten op het werken
met mensen. Omdat de werkdruk in
een ziekenhuis mij niet aanspreekt,
heb ik gekozen om in de thuiszorg te
gaan werken. Ik vind het contact met
mensen fijn. Je ziet elkaar elke dag en
je bouwt een band op met de cliënten.” Binnenkort gaat Maud de opleiding tot hbo-verpleegkundige volgen,

Maud is geboren en getogen in
Castenray in een gezin waarin carnaval als belangrijk wordt gezien.
Van kinds af aan werd Maud met
haar broer en zus meegenomen
naar de zaal om carnaval te vieren. “Ja, dat werd er met de paplepel ingegoten. Pap is in 1986
prins geweest, mijn zus is in 2010
jeugdprinses geweest en mijn

tweelingbroer en ik zijn in 2012 ook
jeugdprinsenpaar geweest. Wat dat
betreft valt mam buiten de boot, maar
carnaval vieren doen we allemaal
even graag”, vertelt Maud lachend.
Omdat carnaval Maud zo trekt, besloot
ze zich enkele jaren geleden als vrijwilliger in te zetten voor de jeugdcommissie bij de carnavalsvereniging.
“Omdat ik zelf in de jeugdraad heb

Puzzel

Jeugdwerk

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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gezeten, leek het me leuk om jeugdleider te worden. Vorig jaar was het
5x11 jubileum van de jeugdcarnaval, maar door corona is dit helaas
niet doorgegaan. We hadden al een
programma bedacht. Inmiddels is de
viering van het jubileum al twee keer
uitgesteld en hopen we het dit jaar
alsnog te kunnen vieren. Binnen de
carnavalsvereniging wordt er jaarlijks
een carnavalskrant gemaakt, waar ik
sinds dit jaar ook aan meewerk.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Naast dat Maud vrijwilligerswerk verricht voor de carnavalsvereniging en in
de organisatie zit van het dorpsfeest,
is ze één jaar geleden ook voorzitter geworden bij Stichting Jeugdwerk
Castenray. Ook dit is ontstaan omdat
ze zelf als kind deelnam aan de activiteiten, bedacht door het jeugdwerk.
“Het is bijna vanzelfsprekend om wat
voor het dorp te willen doen. Mijn
vader heeft veel voor verenigingen
gedaan en mijn broer en zus verrichten
ook vrijwilligerswerk. Op mijn 18e ben
ik leider geworden van het jeugdwerk
en vorig jaar hebben ze mij gevraagd
om voorzitter te worden. Dit was dus
midden in de coronaperiode. Dat was
voor mij wel even schakelen, omdat
ik geen voorbeeld had van hoe het
voorzitterschap hoort te zijn zonder
coronamaatregelen. Omdat de activiteiten deels stil hebben gelegen,

waardoor ze meer verantwoording
krijgt over cliëntendossiers. “Ik ga dan
minder werken om de studie te volgen. Het zal zeker een pittige periode
zijn. Nadat ik ruim drie jaar geleden
de opleiding had afgerond, was ik
wel klaar met studeren. Maar onlangs
volgde ik een cursus wondzorg en dat
beviel me goed. Toen ben ik me gaan
verdiepen in de hbo-opleiding en heb
ik me hiervoor ingeschreven.”
Op haar werk heeft Maud weinig
last van het coronavirus, legt ze uit.
“We hebben gelukkig weinig cliënten
met corona gehad. Het enige dat ik
merk aan de coronacrisis is het dragen
van een mondkapje.” In haar vrije tijd
merkt ze wel de gevolgen van de lockdown. Normaal gesproken was Maud
regelmatig met haar vrienden in de
kroeg of discotheek te vinden in het
weekend. “Ik ging regelmatig op stap.
Ook gingen we de kermissen af in de
buurt. Dat is helaas nu niet mogelijk.
Gelukkig hebben we op de 11e van
de 11e nog een laatste feestje kunnen meepakken in Ysselsteyn. Ik baal
ervan dat carnaval niet door kan gaan,
ik had het graag anders gezien.”

Voetbal
Ook haar hobby voetbal is stilgelegd. “Ik voetbal momenteel nog
in het vrouwenteam bij BVV’27 in
Blitterswijck. Daar stop ik na dit seizoen, omdat we bezig zijn om een
eigen damesteam bij SVOC’01 in
Castenray/Oirlo op te zetten. We hebben inmiddels negen dames bij elkaar
gekregen. Hopelijk kunnen we volgend
jaar met een volledig team spelen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE
MERSELO
HEIDE
GEIJSTEREN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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