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Inclusiviteit
Onder toeziend oog van het College van B&W, leden van Coming Inn en belangenorganisatie COC, werd dinsdag 11 oktober, op Coming Out Day, een speciaal voor gemeente Venray
ontworpen ‘pridevlag’ gehesen op het gemeentehuis. Wethouder Martin Leenders, die de officiële handelingen namens het college verrichtte, benadrukte bij het hijsen het belang van
inclusiviteit binnen de gemeente Venray. “We hebben op 27 september in de gemeenteraad de Inclusieagenda ‘Venray voor iedereen’ vastgesteld. Met als doel dat we een gemeente
creëren waarin iedereen mee kan doen en zich geaccepteerd en veilig voelt.” De vlag die de komende tijd wappert bij het gemeentehuis is een combinatie van de regenboogvlag en het
wapen van Venray. / Beeld: Jelle van Hees

Kritiek op belevingsvlucht met één jachtvliegtuig
De belevingsvlucht rond vliegbasis De Peel in Vredepeel gebeurt met één jachtvliegtuig. Op maandag 17 oktober
zal de F-35 tweemaal een uur rondjes maken boven het vliegveld en de omgeving. Tijdens de informatieavond op
donderdag 6 oktober in het gemeentehuis van Venray klonk er kritiek. Een bezoeker stelde dat de belevingsvlucht geen reëel beeld oplevert omdat normaal vier F-35’s tegelijkertijd opstijgen en landen.
Het ministerie van Defensie kiest er
bewust voor om maar één jachtvliegtuig in te zetten. Er staan momenteel
zeven nieuwe F-35’s op de thuisbasis
in Volkel. “We hebben beperkte middelen en tijd”, zei commandant Toon
van de Graaf. “We kunnen niet zomaar
vier vliegtuigen uit het programma
halen. De andere F-35’s hebben we
nodig om te trainen.”
Geluidsdeskundige Roel Hogenhuis
van het Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum (NLR) vertelde
dat de inzet van vier F-35’s geen verviervoudiging van de herrie betekent. “Natuurlijk maken vier meer
geluid dan één, maar de beleving

zal niet veel anders zijn. We kunnen niet 100 procent de werkelijkheid
nabootsen.” Een bezoeker reageerde
argwanend. “We worden mentaal
klaargemaakt om de F35 te accepteren. Daar moeten we niet intrappen.”

Wantrouwen
NLR gaat op 17 oktober geluidsmetingen verrichten. Na overleg met de
gemeenten worden er zeven meetpunten ingericht: in Helmond (tweemaal), Deurne, Milheeze, Overloon,
Merselo en tussen Smakt en Holthees
in.
De eerste belevingsvlucht begint om
11.30 uur en de tweede om 15.30 uur.

De omgevingsdiensten van de overheid plaatsen nog op acht andere
plekken meetapparatuur. Enkele mensen in de zaal uitten hun wantrouwen.
Ze wezen erop dat NLR bij de vliegbasis in Leeuwarden in de fout is gegaan
doordat de metingen achteraf niet bleken te kloppen. Ook menen ze dat NLR
gelieerd is aan Defensie. Boudewijn
Sterk van werkgroep Stop vliegbasis
De Peel hamerde op een onafhankelijk
geluidsonderzoek. “We moeten een
debacle zoals in Leeuwarden voorkomen.” Roel Hogenhuis bevestigde
dat NLR is ingehuurd door Defensie.
“Maar we zijn een onafhankelijke
partij. We kunnen geen cijfers veran-

deren. We meten wat we meten en
die getallen publiceren we.” Hij gaf
toe dat de metingen op één dag niet
geheel betrouwbaar zullen zijn. “Het is
een momentopname. Je bent afhankelijk van de omstandigheden zoals
het weer en dat is iedere dag anders.
Voor een beter beeld zijn permanente
metingen nodig.”

Digitale enquête
Toon van de Graaf vertelde dat het
jachtvliegtuig een snelheid haalt
tot 550 kilometer per uur. “We vliegen in anderhalve minuut van Volkel
naar Vredepeel.” Hij erkende dat de
belevingsvluchten niet helemaal de
werkelijkheid weergeven, want de
start- en landingsbaan op vliegveld
De Peel is onbruikbaar omdat het
asfalt is versleten. De F-35 zal minder geluid maken omdat het vliegtuig

niet tot stilstand komt op de baan.
“We naderen de landingsbaan tot op
30 meter hoogte. Daarna gaat de neus
weer omhoog en maken we een doorstart. We geven dan vol gas en doen
alsof we opstijgen.” De F-35 komt met
een volle tank en met wapens en
bommen aan boord naar Vredepeel.
“Want we zijn er niet om jullie te foppen. Het toestel zal representatief zijn.
We laten zien wat het is. Eerlijkheid
duurt het langst.” Onderzoeksbureau
Invior opent direct na afloop van de
twee belevingsvluchten een digitale
enquête. “Iedereen kan meedoen.
We willen weten hoe de inwoners
de belevingsvlucht ervaren en welke
invloed het heeft op hun dagelijks
leven”, zei Pauline Manders van Invior
dat in opdracht van Defensie werkt.
Tekst: Henk Willemssen
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Twee kunstgrasvelden voor voetbalclub en nieuw honkbalveld

Optimalisatie sportpark de Wieën in Venray
De gemeenteraad besloot onlangs om maximaal 460.000 euro
beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld
voor voetbalclub SV Venray op Sportpark de Wieën. Op deze manier
wordt de toekomstige verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van
VieCuri in Venray naar de rand van het sportpark aangegrepen voor
een verbetering van de sportvelden.
De optimalisatieslag bestaat uit de
aanleg van drie nieuwe sportvelden
op het sportpark. Dit zijn een nieuw
honkbalveld voor honkbalclub Royals
op de plek van wedstrijdveld 3 van
SV Venray en twee kunstgrasvelden

voor SV Venray op de plek van de
bestaande natuurgrasvelden 8 en 9.

Bekostiging
De aanleg van het nieuwe honkbalveld wordt bekostigd door VieCuri,

het eerste kunstgrasveld door de
beheerorganisatie van het sportpark en het tweede kunstgrasveld
door de gemeente Venray. Doordat
veld 8 en 9 worden uitgevoerd als
kunstgrasveld neemt de bespeelbaarheid zodanig toe, dat op de
huidige plek van wedstrijdveld
3 van de voetbalclub het nieuwe
honkbalveld kan worden aangelegd. Dit is de enige locatie waar
een honkbalveld, met de door de
bond voorgeschreven maten, op

het sportpark is in te passen.
De toekomstige ziekenhuisvoorziening van VieCuri zorgt ervoor
dat het sportpark bijna 2 hectare
kleiner wordt. Met de aanleg van
twee kunstgrasvelden is er echter voldoende capaciteit voor de
voetbalclub en ruimte genoeg voor
een goed honkbalveld. Bovendien
kunnen ook de leerlingen van het
naastgelegen Raayland College
gebruik blijven maken van het
sportpark.

Meerjarenplan
De aanleg van de nieuwe sportvelden is een eerste stap in de daadwerkelijke verplaatsing van de
ziekenhuisvoorziening van VieCuri
binnen Venray. Met de aanleg van de
nieuwe velden wordt de locatie voor
de nieuwe ziekenhuisvoorziening
naast Medisch centrum De Wieënhof
daadwerkelijk vrij gemaakt. De concrete realisatie van de nieuwe ziekenhuisvoorziening zal nog enkele
jaren in beslag nemen.

Weinig problemen veroorzaakt en draagvlak in omgeving

Noodopvang in Oostrum blijft langer open
Gemeente Venray geeft gehoor aan de dringende oproep van Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De noodopvang voor 350 asielzoekers in de Evenementenhal in Oostrum gaat niet dicht op 22 oktober.
De gemeenteraad stemde unaniem in met een verlenging tot 1 juli 2023.
Dat gebeurde in de extra raadsvergadering van dinsdag 4 oktober
De noodopvang in Oostrum zou
voor een halfjaar zijn, maar de
nood is zo hoog dat het Rijk en COA
alle gemeenten hebben verzocht
bestaande opvanglocaties niet te
sluiten. Het College van B&W en de
gemeenteraad geven wel aan dat
een verlenging in strijd is met de

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
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gemaakte afspraken, want vanaf
22 oktober zou de noodopvang
dichtgaan. Toch kiezen college en
raad ervoor de vergunning voor
de Evenementenhal met ruim acht
maanden te verlengen.
Een belangrijke reden is dat de
noodopvang, die half april openging,
weinig problemen veroorzaakt. Ook
lijkt er draagvlak in de omgeving en
bij de Venrayse inwoners te zijn. Dat
werd tijdens de raadsvergadering
enkele keren aangehaald.

Evenementenhal geen
structurele opvanglocatie
De gemeente is bezig een permanente opvanglocatie voor asielzoekers te realiseren, maar dit duurt nog

de overheid als die zich niet aan
de eigen afspraken houdt”, vroeg
ze zich af. Harold Stevens (Venray
Lokaal) constateerde veel begrip.
“Want er zijn onvoldoende opvangplekken. Het is een onhoudbare
situatie.” Theo Zegers (D66) vroeg
om verder te kijken dan 1 juli 2023.
“Want dit opvangprobleem is nog
lang niet opgelost. We moeten zoeken naar een permanente locatie
voor een menswaardige opvang.”
Ook Theo Mulders (Samenwerking
Venray) zag in de noodopvang geen
oplossing voor de langere termijn.
Martin Leenders reageerde dat de
verkenningen lopen voor een permanente opvang en dat binnenkort
enkele opties bekend zullen zijn.
Leontien Kompier zei dat gemeenten
het straks ook verplicht zijn asielzoekers onderdak te bieden. “Hiervoor is
wetgeving in de maak.”
Tekst: Henk Willemssen

Belastingplan 2023

De ondernemer betaalt (1)
In het belastingplan 2023 zĳn een flink aantal belastingmaatregelen opgenomen die ertoe leiden dat door ondernemers flink meer belasting
verschuldigd is. Dit geldt zowel voor ondernemers in de Inkomstenbelastingsfeer als voor ondernemers met een Besloten Vennootschap (BV).
In deze bĳdrage ga ik in op de maatregelen voor de inkomstenbelasting-ondernemers.
blijft in 2026. Ook het tarief waartegen de aftrek plaatsvindt is soms
lager. In het nieuwe systeem is de
aftrek altijd tegen het lage belastingtarief, ook al betaald de ondernemer
belasting tegen het hoogste tarief.
Het nadeel voor de ondernemer kan
oplopen tot ruim 3.000 euro.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

is een belangrijk item in het coalitieprogramma Bouwen aan vertrouwen. “Het komt door de actualiteit
en de crisissituatie in het land”,
verklaarde burgemeester Leontien
Kompier. “De keiharde afspraak was
22 oktober”, riep Bas Künen (VVD) in
herinnering. “Maar de nieuwe situatie en het draagvlak bij de bevolking
winnen het van deze afspraak.”
Jan Hendriks (SP) haalde aan dat de
druk erg hoog is. Henk Bisschops
(PvdA) vond dat het COA-verzoek
niet onverwacht komt. “Gezien de
grote problemen met de opvang
in Nederland, voelde iedereen
dit wel aankomen.” André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks)
sprak van bijzondere omstandigheden. “En ik ben blij dat de
noodopvang niet tot ongewenste
situaties leidt.” Anne Thielen (CDA)
zei dat de dorps- en wijkraden
begrip hebben voor een verlenging. “Maar hoe betrouwbaar is

Oh, zit dat zo!

Bezoek- en correspondentieadres

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.

wel een tijdje. De tijdelijke opvang
in Oostrum dient mede daarom als
overbrugging. Wethouder Martin
Leenders (Samenwerking Venray)
vertelde dat 1 juli 2023 de definitieve einddatum is, omdat de
Evenementenhal daarna niet meer
beschikbaar is. “De Evenementenhal
is ook niet geschikt voor de langere termijn. De hal is daarom niet
in beeld voor een structurele oplossing”, zei hij. Op dit moment is er in
gemeente Venray geen alternatieve
plek voor handen.
Nu de winterperiode voor de deur
staat, moeten er wel voorzieningen in en om de Evenementenhal
worden getroffen, zoals betere
verwarming en meer verlichting.
Deze kosten zijn voor rekening van
het COA.
Enkele fracties hadden er moeite
mee dat de gemeente de afspraak
van maximaal een halfjaar opvang
niet nakomt. ‘Afspraak is afspraak’

Belangrijkste versobering is het bijna
helemaal afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Deze was al van
7.280 euro (in 2019) naar 6.310 euro
gegaan. De komende jaren gaat daar
elk jaar 1.280 euro vanaf totdat er
nog een aftrekje van 900 euro over-

Ook wordt de middelingsregeling
afgeschaft. De middelingsregeling
wordt vooral gebruikt door ondernemers met wisselende inkomsten.
Als de belasting over het gemiddelde inkomen over drie jaren lager
is dan de opgetelde belasting over
de afzonderlijke jaren, dan kan de
belastingplichtige het verschil (na
aftrek van een forse drempel) terugkrijgen. De gedachte van de middelingsregeling is dat iemand met
wisselende inkomens grofweg even-

veel belasting betaald als iemand
met een vast inkomen. Daar lijkt niks
op tegen. De reden voor afschaffing
is niet dat de regeling niet eerlijk is,
maar vooral dat deze bewerkelijk is
voor de belastingdienst en weinig
gebruikt wordt (ook als er wel recht
op is). Het zou meer voor de hand
liggen om de regeling beter onder
de aandacht te brengen dan af te
schaffen.
Verder wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Op zich is de
afschaffing daarvan niet zo’n ramp.
De aftrek in het kader van de FOR is
een sigaar uit eigen doos die op enig
moment weer terugkomt als bijtelling bij de onderneming. Dat de FOR
desalniettemin in bepaalde situaties
een oplossing kan bieden, heb ik in
een eerder stukje reeds uitgelegd.

Tegenover deze versoberingen staat
een verlaging van het lage belastingtarief voor iedereen met 0,14
procent tot 36,93 procentd. Maar
dat weegt daar voor ondernemers
natuurlijk niet tegenop.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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CDA krijgt geen antwoorden op vragen over collegeprogramma
Het CDA kwam in aanvaring met burgemeester Leontien Kompier in de raadsvergadering van dinsdag
27 september. Op de agenda stond het collegeprogramma 2022-2026. CDA-fractieleider Anne Thielen stelde
enkele vragen aan de wethouders. Maar er kwamen geen antwoorden. Dat stond de burgemeester niet toe.
Leontien Kompier verwees de vragen door naar de komende begrotingsbehandeling. “Want dat is de meest
logische route.”
Anne Thielen reageerde beduusd:
“Een heel rare gang van zaken.
Wat doen wij hier dan nog als we
geen antwoorden krijgen”, vroeg ze
zich af. Het is de tweede keer dat
het CDA tevergeefs vraagt naar een
reactie van het college. Bij de bespreking van het samenwerkingsakkoord
op 30 juni stond Leontien Kompier dit
ook al niet toe. De burgemeester zei
toen dat de wethouders aan bod zouden komen bij het collegeprogramma.
“Het is bedoeling dat we vanavond
met elkaar in debat gaan”, stelde
Kompier dinsdagavond. “De antwoorden van het college komen bij de
begroting als het totale plaatje met de
financiën er ligt.”

Aankaarten in presidium
De bespreking van het collegeprogramma was binnen een uur afgehandeld. De acht fractievoorzitters
lazen hun teksten voor en tussendoor
werden over en weer enkele vragen

gesteld. Nadat GroenLinks als laatste partij aan de beurt was geweest,
hamerde de burgemeester het agendapunt snel af. Anne Thielen reageerde nog dat het CDA het hier niet
bij wil laten zitten en de kwestie zal
aankaarten in het presidium, de vergadering van de fractievoorzitters.

Tevredenheid bij Venray Lokaal
Venray Lokaal was heel tevreden over
het collegeprogramma, zei Harold
Stevens. “We beleven roerige tijden
en we staan voor een stevige uitdaging. Samenwerking loont”, zei
hij. Vrijwel alle partijen haalden de
problemen met de huisvesting van
arbeidsmigranten aan en de handhaving van regels. Dat de gemeente
zes extra toezichthouders gaat aanstellen, werd verschillend uitgelegd.
“Dit is een kwestie van wantrouwen.
We kunnen het geld beter steken
in de dienstverlening”, vond Anne
Thielen. Andere partijen haalden juist

aan dat dit een goed signaal is naar
burgers en bedrijven toe die zich wel
aan de regels houden. “Het is goed
dat we optreden tegen zaken waaraan burgers zich ergeren”, zei Bas
Künen (VVD). Hij kreeg steun van
Theo Zegers (D66): “Extra handhaving
betekent een versterking van vertrouwen. Dat we burgers aanspreken en
aanpakken om het goed te regelen.”
Jan Hendriks (SP) vroeg zich af hoe
het toezicht op de arbeidsmigranten
zal gaan. “Als we niet eens weten
waar ze verblijven.”

Armoede bestrijden
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
toonde zich bezorgd over de inwoners die geen geld hebben om hun
huis te verduurzamen. Hij stelde voor
om hiervoor een fonds op te richten. “Vergelijk het met de starterslening.” Henk Bisschops (PvdA) vond
dat het college sneller in actie moet
komen om de armoede te bestrij-

den. “We zouden een taskforce
moeten instellen zoals bij de aanpak van de coronacrisis.” André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks) vond
dat er veel VVD-standpunten in het
programma staan. “Die partij heeft
veel binnengehaald. De focus ligt
op de economie en minder op mensen en de woonomgeving.” Hij miste

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

Kritiek op bouwplan oud postkantoor
De nieuwbouw van 24 appartementen op de plek van het oude postkantoor in Venray oogstte kritiek in de
commissievergadering van dinsdag 11 oktober. Vooral de hoogte en de massaliteit van het bouwcomplex
vielen verkeerd bij enkele fracties.
Alhoewel de sloopvergunning al in 2010
is verleend, kwam in de commissie
opnieuw ter sprake dat het zonde is dat
zo’n beeldbepalend historisch gebouw
verdwijnt uit het centrum van Venray.
“Het postkantoor is belangrijk voor de
geschiedenis van Venray en een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur ”,
zei Cees de Vocht (GroenLinks). “Er komt
een reusachtige en dominante bouwmassa op een beeldbepalende plek.”
Ook Venray Lokaal vroeg voor meer
aandacht voor behoud van het erfgoed.
Volgens het geldende bestemmingsplan is een hoogte van 8 meter toegestaan. Het hoogste punt van

de nieuwbouw komt tot 17 meter.
“Het gebouw is te massaal. Kan het niet
minder”, vroeg Harrie van Oosterhout
(VVD). “Het straatbeeld verslechtert.
Het wordt er niet mooier op”, vond
Dickie Minken (PvdA). “Maar het is wel
goed dat er zo veel nieuwe woningen
bijkomen. Daaraan is behoefte en het
bevordert de doorstroming.”
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
vond het jammer dat er geen ruimte is
voor sociaal huur of starterswoningen.
Alle 24 appartementen behoren tot
het middeldure en dure koopsegment.
D66 en Patrick van Fessem (SP) vonden
vijf bouwlagen te hoog. “Het zouden

maximaal vier verdiepingen mogen
zijn”, zei de SP’er. Wethouder Jan
Jenneskens (D66) zei zich ook zorgen te
maken over het behoud van het erfgoed. Hij stelde dat bij het postkantoor
de gemeenteraad eerder en beter had
moeten opletten, zoals bij het verlenen van de sloopvergunning. Over de
bouwhoogte wilde de wethouder geen
uitspraak doen. “Want dat is aan de initiatiefnemer.” De gemeenteraad neemt
in de vergadering van dinsdag 1 november een besluit over het bouwplan.

Tekst: Henk Willemssen

Burgers aan zet in zoektocht naar
nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Venray is op zoek naar kandidaten om burgemeester Leontien Kompier op te volgen.
Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de mening van inwoners. Middels een online vragenlijst kunnen zij
aangeven waar een nieuwe burgemeester zoal aan moet voldoen.
Burgemeester Kompier is sinds december 2021 waarnemend burgemeester na het vertrek van burgemeester
Winants. Onlangs werd een procedure
opgestart die nodig is bij de benoeming van een nieuwe burgemeester
voor gemeente Venray. Daarbij speelt
ook de commissaris van de Koning een
rol, maar het is aan de gemeenteraad
om een zogenaamde profielschets op
te stellen. De profielschets is een soort
functieprofiel voor de nieuwe burgemeester. In de profielschets wordt
omschreven aan welke eisen de burgemeester moet voldoen en welke uitdagingen er liggen in Venray.
De gemeenteraad hecht veel waarde
aan de mening van inwoners bij de

keuze voor een nieuwe burgemeester.
Via www.mijnburgemeestervenray.
nl kunnen inwoners een vragenlijst
invullen en aangeven waar een nieuwe
burgemeester aan moet voldoen en
wat voor type het moet zijn. Inwoners
van gemeente Venray kunnen tot en
met woensdag 19 oktober hun mening
geven via de website. Dit kan geheel
anoniem. Sinds maandag 10 oktober
is het ook mogelijk om een papieren
vragenlijst in te vullen in de publiekshal van het gemeentehuis (tijdens
openingstijden). Daarnaast zijn er op
zaterdag 15 en maandag 17 oktober
raadsleden in het centrum van Venray
aanwezig om meningen van inwoners
op te halen.

De gemeenteraad verwerkt de mening
van de inwoners in de profielschets die
op woensdag 16 november tijdens de
openbare extra raadsvergadering met
de Commissaris van de Koning wordt
besproken. De Commissaris neemt
de profielschets mee en plaatst op
basis daarvan een advertentie in de
Staatscourant. Een eerste gespreksronde met kandidaten vindt plaats bij
de provincie, daarna is de gemeenteraad weer aan zet. Als alles volgens
planning verloopt, komt de gemeenteraad in het voorjaar van 2023 met de
aanbeveling voor een nieuwe burgemeester voor Venray.

toezicht op luchtvervuiling en geluid.
“Dat heeft blijkbaar geen prioriteit.”
Het CDA vroeg zich af waarom er
meer natuur moet komen. “We missen perspectief voor de landbouw en
de dorpen. We zijn teleurgesteld in dit
programma. We missen ambitie en
zien geen grote plannen of ideeën.”

De hele maand
oktober -20%
op alle kunstkerstbomen
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Donatie Meerdaags Wandelevenement
Venray
Tijdens de vrijwilligers- en sponsorborrel van Meerdaags Wandelevenement Venray (MWV) in Hotel
Asteria, ontvingen zowel Stichting ALS als Stichting Metakids een cheque ter waarde van 2.000 euro.
MVW was in de mogelijkheid dit bedrag te doneren door bijdrages van sponsoren. De organisatie doet
graag iets terug voor de maatschappij en koos daarom voorafgaande aan het evenement deze twee goede
doelen uit. Het bedrag kwam naast de sponsorbijdrages ook tot stand door een deel van het inschrijfgeld
aan deze stichtingen te schenken.

Snoezelruimte bij
Spectrum en Focus
Op donderdag 29 september werd de snoezelruimte bij Spectrum en
Focus voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte officieel
in gebruik genomen. De scholen voor speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs in Venray waren al een tijd bezig om de snoezelruimte
in te richten. De snoezelruimte levert een bijdrage aan het pedagogisch klimaat binnen beide scholen, waarbij men zich richt op preventief handelen. Leerlingen worden geleerd om signalen bij zichzelf
te herkennen en om hier vervolgens op een passende wijze naar te
handelen. Het aanbod binnen de snoezelruimte wordt afgestemd op
de behoefte van de leerling en biedt een veilige en rustgevende plek.

Moet u nog toeslag terugbetalen?
Toeslagen helpt met nieuwe betalingsregeling
Tijdens de coronacrisis heeft Toeslagen mensen

Als u alleen nog toeslag moet terugbetalen over de

die nog toeslag moesten terugbetalen hier niet aan

periode 2020 tot maart 2022, dan heeft u vóór de

herinnerd. Het gaat hierbij om huurtoeslag, zorgtoeslag,

zomer al een brief ontvangen. En een betalingsregeling

kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

van 24 maanden gekregen. Lukt het u niet om

Sinds de coronamaatregelen zijn afgebouwd,

terug te betalen in 24 maanden? Vraag dan alsnog

vraagt Toeslagen mensen weer om terug te betalen.

een persoonlijke betalingsregeling aan op

Toeslagen helpt met een nieuwe betalingsregeling.

toeslagen.nl/teveelontvangen.

Zo weet u of u moet terugbetalen

Hulp voor u

Als u nog toeslag moet terugbetalen over de periode

• Kijk op toeslagen.nl/teveelontvangen voor

2017 tot maart 2022, dan heeft u in september een
brief gekregen. Daarin staat het bedrag dat u nog
moet terugbetalen. In oktober of november ontvangt
u een tweede brief. In deze brief staat uw nieuwe
betalingsregeling. Daarmee kunt u de te veel ontvangen
toeslag in 24 maanden terugbetalen.

meer informatie over het terugbetalen.
• Heeft u vragen? Bel naar de BelastingTelefoon
op 0800-0543. Of maak een belafspraak via
toeslagen.nl/teveelontvangen.
• Heeft u persoonlijke hulp nodig? Bijvoorbeeld bij
het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling?
Maak een afspraak bij een belastingkantoor of zoek

Lukt het u niet om in 24 maanden terug te betalen?
Vraag dan een persoonlijke betalingsregeling aan op
toeslagen.nl/teveelontvangen.

een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. Dat kan
op toeslagen.nl/teveelontvangen.
• Heeft u geldzorgen? Kijk op geldfit.nl/toeslagen
voor hulp in de buurt.
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Eremedaille voor jubilaris en scheidend lid brandweer
Paul Pluym
Tijdens de jubilarissenavond van Brandweer Venray op vrijdag 30 september in de Baank in Leunen, heeft locoburgemeester Erik van Daal de
vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid uitgereikt aan brandmeester Paul Pluym.
Paul is sinds 1 november 1996 werkzaam bij de brandweer van Venray en
is derhalve op 1 november 2022 geen
25, maar 26 jaar in dienst. Vorig jaar
werd de feestavond geannuleerd en
Paul besloot er nog een jaar aan vast
te plakken.

Bevelvoerder
Paul Pluym heeft jarenlang de functie
van bevelvoerder uitgeoefend. Ook
heeft hij zich ingezet voor het begeleiden en ondersteunen van nieuwe collega’s. Paul is een brandweerman die
altijd aanwezig is geweest op oefenin-

gen en uitrukken. Van zijn technisch
inzicht heeft Brandweer Venray jarenlang dankbaar gebruik gemaakt. Sinds
2019 heeft Paul zich tevens ingezet
om een nieuwe manier van alarmeren
op de post in Venray te introduceren.
Loco Burgemeester Erik van Daal feli-

citeerde alle aanwezige jubilarissen
en heette vier nieuwe leden van harte
welkom. Hij benadrukte daarbij het
belang van vrijwilligers voor een goed
functionerende brandweer.

Onderzoek stikstof cruciaal voor heropening vliegveld
De omvang van de stikstofuitstoot is cruciaal voor de kans op reactivering van vliegveld De Peel in Vredepeel. Het ministerie van Defensie heeft
alle andere onderzoeken in de wacht gezet totdat de uitslag van het stikstofonderzoek bekend is.
De stikstofberekeningen worden rond
de jaarwisseling verwacht. Aan de
hand van de uitkomst wordt het definitieve besluit genomen of de heropening van het vliegveld mogelijk
is. Het gebied rond natuurgebied De
Peel kampt al met een hoge stikstofuitstoot. “Het stikstofonderzoek
is een heel belangrijke stap in de
beoordeling of reactivering haalbaar

is. Als de stikstof veel zou toenemen,
hebben we een groot probleem”,
zei Bert Kwast, strategisch adviseur
van Defensie, tijdens de informatieavond op donderdag 6 oktober in het
gemeentehuis. Op de vraag wie de
uiteindelijke beslissing neemt over de
heropening, reageerde hij dat dat het
besluit van de politiek is.
Bert Kwast vertelde dat Defensie,

na het bekend worden van de uitkomst, als eerste bekijkt of het
mogelijk is de stikstofuitstoot nog
te verlagen. “Door het nemen van
maatregelen. Als we daarna kunnen doorgaan, dan komen de andere
onderzoeken zoals de milieueffectrapportage aan bod.”
Defensie zal niet eerder starten met
het renoveren van het verouderde

vliegveld voordat het luchthavenbesluit rond is. Bert Kwast zei dat het
opknappen van de versleten starten landingsbaan als eerste moet
worden aangepakt. Het luchthavenbesluit wordt pas na 2024 verwacht.
“Het duurt nog wel even voordat het
vliegveld opengaat”, zei hij.
Tekst: Henk Willemssen

Zonnepark stortplaats toch op politieke agenda
De SP heeft het zonnepark op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek op de politieke agenda gezet. Ondanks dat de gemeenteraad er niets meer
over te zeggen heeft, want het College van B&W is bevoegd de vergunning te verlenen.
Het zonnepark is besproken in de
commissievergadering van woensdag
12 oktober. De SP had het onderwerp
op de agenda gezet, omdat buurtbewoners ongerust zijn en zich verzetten tegen het plan. De SP wil met de
andere partijen van gedachten wisselen over de wenselijkheid van een
zonnepark. De partij vroeg al eerder
aan het college om het plan in te
trekken. Ook GroenLinks stelde kriti-

sche vragen over het verdwijnen van
de natuur in Venrays Broek.

Bezwaarschriften
Het college besloot in mei de voorlopige omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning heeft zes
weken ter inzage gelegen en er zijn
in die periode verschillende bezwaarschriften ingediend, waaronder een
zienswijze van de omwonenden die

is ondertekend door zestig personen. Eén van de bezwaren is dat de
omgevingsdialoog niet goed zou zijn
gevoerd. Er is niet met alle belanghebbenden gesproken, zoals met
Dassenwerkgroep Venray-Horst.
De gemeente is bezig een reactie
te geven op de bezwaren. Als dit
is gebeurd en de tegenargumenten kunnen met een onderbouwing
worden weerlegd, kan de definitieve

vergunning worden verleend aan
Bodemzorg Limburg. Deze organisatie is de eigenaar van het terrein
in Venrays Broek dat tot 1982 dienst
deed als gemeentelijke vuilstortplaats. Na de sluiting is hier een
natuurgebied ontstaan met onder
meer enkele dassenburchten.

Tekst: Henk Willemssen

Maximumsnelheid terug naar 15 kilometer per uur

Snelheid scootmobielen weer omhoog

De snelheid van de scootmobielen gaat weer omhoog van 12 naar 15 kilometer. Dat kondigde wethouder Martin Leenders (Samenwerking
Venray) aan in de raadsvergadering van dinsdag 27 september.
De gemeente had de snelheid verlaagd naar 12 kilometer omdat dit
de levensduur zou verlengen en
er minder onderhoud nodig was.
Het besluit leidde tot veel ophef
bij de gebruikers van scootmobielen. Ze voelden zich beperkt in het
gebruik, ook omdat ze meenden
minder ver te kunnen rijden. Veel

scootmobielers waren dinsdagavond
naar de raadzaal gekomen.
Martin Leenders benadrukte dat het
om maatwerk gaat. Iedere scootmobiel wordt afgesteld zodat het vervoersmiddel het meest passend en
veilig is voor de gebruiker. Er was
ook commotie over het bereik van
de scootmobielen. De wethou-

der sprak tegen dat de gebruikers
voortaan minder kilometers konden
rijden met een volle accu. “Daarin is
niets veranderd”, zei Leenders. Het
vervoermiddel heeft een actieradius
van 20 tot 25 kilometer. Hoe lang
een accu meegaat is afhankelijk van
de snelheid, het gewicht, de route
en de buitentemperatuur.

Het onderwerp stond op de raadsagenda omdat het CDA een motie
had ingediend. Met het doel de verlaging van de snelheid en actieradius weer terug te draaien. Na de
reactie van de wethouder trok het
CDA de motie weer in.

Bestuur jongerencentrum stapt op
Jongerencentrum The B in Venray zit vanaf 24 oktober zonder bestuur. Dat hebben voorzitter/secretaris
Mounya Grevink en penningmeester Kay Philipsen in een brief aan de gemeente laten weten.
De vertrekkende bestuursleden
zeggen teleurgesteld te zijn in de
gemeente, de wethouder en in
kwartiermaker Ivo Heuts. Wethouder
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) kondigde de bestuurscrisis aan in de raadsvergadering van
dinsdag 4 oktober. “De laatste twee

bestuursleden stoppen. Ik zal de
raad zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen en hoe we
verdergaan”, zei hij. Het nieuwe
bestuur van The B trad in december
2021 aan. De bestuursleden wilden
het imago van het jongerencentrum verbeteren en de banden met

verenigingen en scholen aanhalen.
Mounya Grevink en Kay Philipsen
zeggen in hun brief dat ze enkele
leuke successen hebben behaald,
maar dat ze dat vooral op eigen
kracht hebben moeten doen, zonder medewerking van de gemeente
of Ivo Heuts. Kwartiermaker Heuts

werd begin 2020 door de gemeente
aangesteld om de jongerencentra
te begeleiden bij de uitvoering van
het toekomstplan. Dit vierjarig plan
is in 2019 opgesteld voor de zes jongerencentra in gemeente Venray.
De opstappende bestuursleden zeggen niet goed te kunnen samenwerken met de kwartiermaker en niet te
kunnen voldoen aan de eisen van de
gemeente.
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Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat
Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden
Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik Mit Schwung
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Rooj Laat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Venradio met Freek & Marc
10.00 Venradio met Maik & Sanne
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
16.00 Weekenddienst
18.00 De Avondformule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Moments to Remember
09.00 Even Stilstaan
09.30 Heilige mis
11.00 Wette nog?
12.00 Lunchbox
13.00 ‘t Roojs Café
14.00 Zondagmiddag Live
17.00 Zondagse Soep
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalig lied
20.00 Gouden Akkoorden
21.00 Love Night

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Provincie gaat natuurpark Ooijen-Wanssum verpachten
Provincie Limburg blijft eigenaar van het grootste deel van het natuurgebied van 500 hectare tussen Ooijen
en Wanssum. De provincie wilde haar bezit van 310 hectare verkopen aan een grote terreinbeheerder. Omdat
dit juridisch niet mogelijk is, kiest de provincie ervoor de grond te verpachten.
Dat meldt gedeputeerde Stephan Satijn
in een brief aan Provinciale Staten.
Over het natuurbeheer is al langere tijd
onrust in de Venrayse politiek, omdat
dit niet goed geregeld is. D66 uitte in de
commissievergadering van 7 september zijn zorgen hieromtrent. De partij
wil dat versnippering van het beheer

wordt voorkomen. Dit kan het geval zijn
als agrariërs, die grond hebben moeten
afstaan voor het Maasproject OoijenWanssum, percelen gaan onderhouden.
De provincie start een aanbesteding
waaruit één partij wordt gekozen voor
het gehele natuurbeheer. De keuze
wordt gemaakt in het eerste kwartaal

van 2023. Gedeputeerde Satijn zegt in
zijn brief dat de lokale agrariërs een
kans krijgen een rol te spelen in het
beheer. Dit is een voorwaarde van
Provinciale Staten, die dit hebben vastgelegd in een motie. Bij de grondverkoop zouden daarover toezeggingen
zijn gedaan aan de boeren. Volgens de

provincie hebben diverse organisaties
interesse getoond in het natuurbeheer.

Volwassen natuurgebied
Het meeste groen is aangeplant in 2020.
De provincie spreekt van pioniersvegetatie, die zich via goed beheer verder
moet ontwikkelen tot een volwassen
natuurgebied. De nieuwe beheerder
krijgt te maken met Staatsbosbeheer,
die de regierol krijgt over de provinciale gronden. Staatsbosbeheer coördi-

neert het dagelijks beheer en zorgt voor
toezicht en handhaving. Ook promotie en contact met de omgeving horen
bij de taken van Staatsbosbeheer, dat
zelf eigenaar is van 100 hectare in het
gebied. Het streven van de provincie is
dat een aaneengesloten natuurgebied
ontstaat met eenheid van groenbeheer.
Het is niet de bedoeling dat er een vorm
van agrarisch natuurbeheer komt.
Tekst: Henk Willemssen

Huisvesting statushouders loopt iets achter
Gemeente Venray moet voor eind dit jaar nog aan 20 statushouders een
woning aanbieden. De gemeente is er tot nu toe in geslaagd 39 asielzoekers
met een verblijfsvergunning in 2022 aan een huis te helpen.

Dat meldde wethouder Martin Leenders
(Samenwerking Venray) in de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober. Iedere
gemeente krijgt elk halfjaar een nieuwe
taakstelling van het Rijk. Voor Venray
was de opdracht in het eerste halfjaar 25 statushouders te huisvesten en
in het tweede halfjaar 34. Gemeente
Venray moet in het eerste halfjaar van
2023 nog eens 43 statushouders plaatsen.

De druk op de gemeenten neemt toe
om samen met de woningcorporaties
statushouders versneld een woning te
geven, want deze vluchtelingen met een
verblijfsvergunning houden nu bedden
in asielzoekerscentra bezet die eigenlijk
bestemd zijn voor nieuwe instromers.

Oekraïense vluchtelingen
Daarnaast worden momenteel 132
vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen

in gemeente Venray, waarvan de meesten (120) sinds half juni in een leegstaand deel van het Raayland College.
Op bungalowpark Het Roekenbosch in
Blitterswijck stelt Wonen Limburg twee
vakantiewoningen beschikbaar voor
Oekraïners. Martin Leenders zei dat de
plekken voor oorlogsvluchtelingen uit
Oekraïne voorlopig openblijven. Deze
opvang is geregeld buiten het COA om.

Eerste keer beëdiging commissieleden
De 55 leden van de drie gemeentelijke commissies zijn beëdigd in de raadsvergadering van dinsdag 27
september. Het gebeurde voor eerst dat commissieleden ten overstaan van de burgemeester van
gemeente Venray de eed of belofte aflegden.

Sikes Group is op zoek naar jou!

Het besluit om ook commissieleden te beëdigen is genomen door
de fractievoorzitters met het oog op
integriteit. Volgens de Gemeentewet
is het niet verplicht, maar kan een
gemeente dit zelf bepalen. Voor
raadsleden geldt die verplichting
wel. Beëdiging is een wettelijke
voorwaarde om te kunnen worden
benoemd.

Gemeente Venray telt drie commissies die twee weken voorafgaand
aan de raadsvergadering bij elkaar
komen. De commissies bestaan voor
ongeveer de helft uit niet-raadsleden. Tot nu toe verliep de benoeming van de niet-raadsleden via het
presidium (de fractievoorzitters). Het
presidium verleende ook ontslag
aan stoppende commissieleden.

Dit was meestal een formaliteit.
Burgemeester Leontien Kompier
riep alle commissieleden, die op de
publieke tribune zaten, in groepjes
op om naar voren te komen en de
eed of belofte af te leggen. Om de
beëdiging mogelijk te maken, moest
eerst de commissieverordening worden aangepast. Ook dit is geregeld
in de raad van 27 september.

Sikes is een dynamisch familiebedrijf en onze drie champigonkwekerijen
behoren dan ook tot één van de grootste en meest vooruitstrevende
kwekerijen van Nederland. Onze kracht zit hem naast de expertise en de
liefde voor het vak in de combinatie van teelt, transport en het hergebruik
van de compost. We doen alles van kweekbed tot het transport naar onze
klanten. Recentelijk hebben we een eigen energievoorziening gebouwd en
produceren we een CO2 neutale champignon.

Teeltmedewerker
•

•
•
•

Wij zoeken iemand voor alle voorkomende werkzaamheden in de
kwekerij zoals machinaal oogsten van champignons, vullen en
leegmaken van de cellen.
Je werkt binnen een team en jullie zorgen samen voor alle werkzaamheden binnen de gehele teelt.
Je hebt een flexibele inzet en geen 9 tot 5 mentaliteit
Eventuele doorgroeimogelijkheden

Spreekt dit je aan, neem dan snel contact op met Gerard of Karin Sikes,
06-29501929 of 06-48432377 of mail naar karin@sikes.nl

Sikes Group
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH YSSELSTEYN

Oranjebuurt werkt aan verduurzaming
De werkgroep Duurzaamheid van de Oranjebuurt en de gemeente Venray organiseerden woensdag 28 september een ‘Avondje Duurzaamheid’. Ruim vijftig Oranjebuurtbewoners kwamen af op deze bijeenkomst in de
Petrus’ Bandenschool. De belangstelling had ongetwijfeld te maken met de actualiteit van het onderwerp.
Centraal stonden thema’s als energie besparen, energie anders opwekken, de financiële aspecten van duurzaamheid en wat de toekomst aan nieuwe technieken brengt. Duidelijk werd dat voor de aanwezigen het
zoeken naar duurzame energie in huis niet alleen een noodzaak, maar ook steeds meer een uitdaging betekent. Een uitdaging die de bewoners van de Oranjebuurt waar mogelijk samen aangaan.

1310 \ opinie
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Afschieten Limburgse wasbeertjes is
noodzakelijk
Sinds woensdag 12 oktober is in Limburg de jacht op wasberen geopend. Ze zijn ongewenst en schadelijk voor de natuur. De populatie wordt simpelweg te groot, zo wordt gesteld. Stichting AAP ving de dieren tot nu toe op, maar de opvang zit vol. Er lopen naar schatting nog enkele tientallen
wasberen in Limburg rond waar geen plek voor is bij Stichting AAP. Daarom mogen de dieren in Limburg weer geschoten worden door jagers.
Wasberen horen van origine niet thuis in Limburg. Ze vormen een bedreiging voor onder
andere broedvogels, verschillende amfibieën,
kleine zoogdieren en vleermuizen die hier leven.
Het feit dat ze daarnaast in veel gevallen de
wasberenspoelworm bij zich dragen, zorgt voor
een risico voor de volksgezondheid. Vanuit Wal-

lonië steken er steeds meer wasberen de grens met
Limburg over.
Volgens de provincie is grootschalige opvang niet
langer een optie en is afschieten momenteel de enige remedie. Voor de langere termijn wordt er ook
gekeken naar niet-dodelijke opties zoals anticonceptie. De conclusie vanuit de provincie is daarom

even simpel als dodelijk: het afschieten van wasberen in Limburg is noodzakelijk. Hebben ze gelijk met
dat standpunt en is het daarom logisch dat de jacht
op het roofdiertje in Limburg is geopend? Of zijn er
wellicht andere opties, waarbij het wasbeertje niet
afgemaakt hoeft te worden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 39

Het beperken van scootmobielen is onlogisch
Er was tumult in de regio onder gebruikers van scootmobielen. Er was contractueel vastgesteld dat de maximale snelheid werd teruggebracht naar 12
kilometer per uur. En dat niet alleen, er kon ook nog ‘slechts’ een afstand van 20 kilometer worden gereden met een volle accu. Inmiddels heeft wethouder Martin Leenders tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 september laten weten dat de snelheid weer omhoog ging naar 15 kilometer.
Dat nieuws zal voor opluchting hebben gezorgd
bij onze respondenten. Wel liet de wethouder in
dezelfde raadsvergadering weten dat er aan het
vermogen van de accu niets is gewijzigd. Sjaantje Vaessen gaf te kennen dat ze de beperkende
maatregel een schande zou vinden. “Waarom
wordt er steeds bezuinigd op chronisch zieken en
gehandicapten?”, vroeg zij zich af. “Waar ligt de
grens? Als jullie willen bezuinigen doe het dan
anders. Haal die mensen van de bank af die niet

willen werken. Er zijn vacatures genoeg. En een aantal
komt ook van de bank af voor een bezoekje aan de
coffeeshop.” Ook Neeltje Rooymans vond het voornemen om de snelheid te verlagen een verkeerde maatregel. “Ik plaats zelden iets, maar in dit geval wil ik
laten weten dat ik het een verkeerd uitgangspunt en
een onzinnig standpunt vind.” Rob Swaghoven heeft
op zijn beurt weinig woorden nodig om het voornemen af te keuren. “Natuurlijk is dat onlogisch”, laat
hij weten in een reactie. Gerda Wolters mag met haar

mening ook op veel bijval rekenen. “Het is te zot voor
woorden wat mensen achter een bureau bedenken
om het de medemens moeilijk te maken. Ik kan ervan
genieten als ik zie dat een paar mensen in een scootmobiel samen onderweg zijn om te genieten van het
weer en de natuur. Misschien eens goed rondkijken
als gemeente waar er met gemeenschapsgeld wordt
‘gesmeten’ en dan een deel daarvan gebruiken voor
iets waardevols te realiseren voor onze medemensen.
Ook zij tellen mee.”

Je eigen droomwoning realiseren?
Wil jij een huis (laten) bouwen op eigen grond in het
buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas of
Venray? Of ken je iemand die in het buitengebied eigen
grond heeft waar je graag een huis op laat bouwen?
Dan is dit jouw kans! Onder voorwaarden kunnen
wij ervoor zorgen dat jij jouw huis mag bouwen!
Ruimte voor Ruimte is nog op zoek naar twee kavels.
Samen met jou gaan we kijken of de locatie die je op het
oog hebt voldoet aan de voorwaarden, zoals:
1. De grootte van de locatie;
circa 1000 m2 (meerdere naast elkaar gelegen percelen
die samen 1000 m2 zijn mag ook).
2. De ligging van de locatie;
- in het buitengebied van de betreﬀende gemeente
- niet in de Ecologische hoofdstructuur of in het
waterbergend winterbed van de Maas.
- in de nabijheid van bebouwing (c.q. lintbebouwing).
3. De huidige bestemming;
de locatie moet een agrarische bestemming hebben.

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.

T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

Komt jouw locatie in aanmerking?
Meld je uiterlijk 1 december a.s. aan via
secretariaat.rvr@prvlimburg.nl, mogelijk kunnen wij jou
helpen aan je droomhuis. Wij gaan met de gemeente en
de provincie Limburg jouw woonwensen bespreken en
toetsen of het mogelijk is. Wij hebben de mogelijkheid om
twee initiatieven te faciliteren en zullen de volgorde van
aanmelding volgen.
Zelf geen locatie beschikbaar, dan zijn er toch
mogelijkheden.
Daarnaast beschikt Ruimte voor Ruimte zelf al over een
aantal kavels in de gemeente Horst aan de Maas en
Venray, die aan bovengenoemde criteria voldoen en
waarop een eigen woning kan worden gerealiseerd.
Mocht je hier interesse in hebben, meld je dan eveneens
uiterlijk 1 december a.s. aan via secretariaat.rvr@prvlimburg.nl.
Geef duidelijk aan dat je zelf geen locatie beschikbaar hebt.
Je wordt dan opgenomen op de lijst van geïnteresseerden.
Voor vragen kun je bellen naar 06-21580392.

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, taxus, rhodo e.a.
groenblijvers: www.veld-tuinplanten.
nl Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr:
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
Rijbewijskeuringen 75+ Wekelijks,
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48

Willy’s Wereld

Column

In de kou
Van mijn allerjongste jaren kan
ik nog vaag herinneren dat er
een kolenkachel stond. Ook
weet ik nog dat we overal enkel
glas hadden. Met een aantal
strenge winters was het goed
koud. Je was maar wat blij met
een extra deken op je bed en een
warme kruik mee was heerlijk.
Toen kwam er gas.
De intrede van gas zorgde voor
veel comfort. Het moment dat
mijn ouderlijk huis voorzien werd
van centrale verwarming staat me
nog scherp op het netvlies. Stoere
monteurs met grote boormachines
en lasapparaten (de luxe van een
knelkoppeling bestond nog niet)
baanden zich met dikke ijzeren buizen een weg door het hele huis.
Mijn vader, schilder, onderhield
de radiatoren goed en elke herfst,
als de thermostaat weer voor het
eerst werd opengedraaid, rook je
de lucht van de nieuwe radiatorlak.
Dubbelglas deed zijn intrede en
we hadden het, in huis, nooit meer
koud. Een ongekende luxe vergeleken met slechts enkele jaren
daarvoor.
Die luxe hebben we lang vol kunnen houden en voor velen onder
ons is het zelfs vanzelfsprekend
geworden dat je het onder je eigen
dak niet koud hoeft te hebben. Na
onze verhuizing maakten we voor
het eerst kennis met een ‘intelligente thermostaat’. Dat apparaat is
zo slim dat als we thuis komen van
het werk, de kachel al lekker staat
te branden.
Die fratsen hebben we maar alvast
overboord gegooid en hier gaat
de CV pas aan als het echt nodig
is. Ook wij krijgen, zoals iedereen,
te maken met een hogere gasprijs
en dus gaan we zuiniger aan doen.
Niet alleen met energie trouwens.
We verwachten dat we nog wel
meer last zullen krijgen van de
crisis, dus ook op andere punten
leveren we wat luxe in en worden
we wat spaarzamer.
Toch hebben we nog altijd een
comfortabel huis om in te wonen,
zitten we veilig, droog en nog lang
niet te bevriezen in de woonkamer.
Mijn gedachte gaat vooral ook uit
naar veel andere mensen die letterlijk én figuurlijk in de kou zitten.
De vluchtelingen, de slachtoffers
van oorlog, de benadeelden van de
toeslagenaffaire en de gaswinning
in Groningen. Voor hen zal het echt
een barre winter worden.
Hou vol!
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VVD Venray

Afspraak is afspraak
VVD Venray heeft in het voorjaar (op 8 maart) ingestemd met de
tijdelijke opvang van vluchtelingen en nu kiezen we voor een verlenging van deze opvang. Wij hebben hier ook in de raad vóór gestemd.
In maart hebben we onder zes harde
voorwaarden de keuze gemaakt.
We kregen hierop harde toezeggingen en we stemden daarom voor
de tijdelijke opvang. Vijf van die zes
voorwaarden zijn waargemaakt.
De zesde voorwaarde was de deadline van 22 oktober aanstaande.
Die wordt nu losgelaten. Wellicht

CDA Venray

vraag je je af waarom we in de laatste raadsvergadering dan toch vóór
deze verlenging hebben gestemd.
Want afspraak is afspraak, toch?
We hebben hierbij een afweging
gemaakt. Hoe belangrijk is ‘afspraak
is afspraak’ versus de huidige noodzaak van opvang. De betreffende
inwoners geven nu aan dat het huis-

vesten van deze vluchtelingen niet
tot noemenswaardige problemen
heeft geleid en daarmee is er een
breed draagvlak. Venray laat daarmee opnieuw haar veerkracht zien.
Tel daarbij op dat de ‘angst’ voor
overlast nu ongegrond blijkt.
Het maatschappelijk draagvlak
en een veranderde situatie woog
zwaarder dan het principe ‘afspraak
is afspraak’. De evenementenhal is géén oplossing voor langdurige opvang, maar we moeten

wel dat doen wat het beste is voor
Venray, voor de inwoners en voor
haar gasten in de evenementenhal.
Ook dat is vertrouwen; je houden
aan de afspraak dat er de juiste wijze
beslissingen genomen worden voor
Venray.

fietsers jaarlijks oplopen is niet
gering en daarom was er ook het
advies om een fietshelm te gaan
dragen. Diverse soorten fietshelmen werden uitgelegd en ook een
inklapbare fietshelm die makkelijk
in de boodschappentas kan, werd
getoond. 50-plussers zijn extra
kwetsbaar en vaker dan gemiddeld
betrokken bij een eenzijdig ongeval. In 2021 was 80 procent van de
overleden fietsers ouder dan 50 jaar.
Laten we samen kijken hoe we

Venray verkeersveiliger krijgen voor
deze groep verkeersdeelnemers.
Het kan, als we dat samen willen.

Bas Künen, Raadslid

Fietsveiligheid in ons aller belang
Op zaterdag 8 oktober was ik te gast bij het 90-jarige jubileum van
Veilig Verkeer Nederland, district Limburg, dat deze keer werd
gehouden in provinciehoofdstad Maastricht.
Tijdens dit jubileum stond naast de
A2 aanleg met zijn dubbele tunnelbuizen, ook de bovengrondse
groene loper, waar fietsers en voetgangers alleen aanwezig zijn, op de
agenda. De fietser stond deze dag
met al zijn verkeersveiligheidsaspecten dan ook centraal. Het ging
daarbij onder andere over de obsta-

kels op de fietsroutes, zoals paaltjes
en andere belemmeringen.
Het advies was dan ook om de
gemeenten in Limburg eens goed
naar deze obstakels en de risico’s voor fietsers te laten kijken
en samen met de bewoners de
fietsroutes op dat punt veiliger te
maken. Ook het hersenletsel dat

Martin Wijnhoven, Raadslid

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.

Al sinds 1983 is Sumarbox uit Venlo hét opzetstation voor
dozen en trays van karton. Dagelijks leveren wij duizenden
verpakkingen aan telers, tuinders en andere verpakkers
in de omgeving. Onze klanten rekenen hierbij op onze
kennis, kunde en kwaliteit. Ze bouwen op ons maatwerk
en vertrouwen op ons voorraadbeheer. En blijkbaar doen
we het goed, want we groeien nog iedere dag. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Naar klantgerichte
medewerkers die initiatief durven nemen, mee willen
groeien en zichzelf willen ontwikkelen. Herken jij je hierin?
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Reageer dan snel
op één van onze vacatures!

Wil je meer weten over deze vacatures?
Bel dan met Anky van Vegchel,
telefoon (077) 3960420 of stuur een e-mail
naar anky@sumarbox.nl. Of kijk voor alle
informatie op www.sumarbox.nl/vacatures
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Verlenging noodopvang
Terugkijkend op de afgelopen maanden, concluderen we dat de
opvang in Oostrum zonder noemenswaardige problemen is verlopen
en dat er begrip is. Dit horen we terug van binnenuit en van de wijk- en
dorpsvertegenwoordigers.
Wij hebben veel respect voor al het
verzette werk door de vrijwilligers en
de ambtelijke organisatie. De opvang
is écht goed geregeld én onder controle. En daarom hebben we voor de
verlenging van de noodopvang voor
maximaal 350 asielzoekers tot 1 juli
2023 gestemd.

Raadslid D66 Venray

We gaan ervan uit dat de wijze van
opvang en de focus op veiligheid,
voor zowel de asielzoekers als omwonenden, onder dezelfde voorwaarden
geschiedt zoals eerder. En ook dat alle
kosten die de opvang met zich meebrengt voor rekening komt van het
COA. We zijn ook trots op Venray dat

De wethouder kon ons geruststellen
dat de hal niet in beeld is voor langdurige opvang. Wij vinden het belangrijk
dat we zorgen voor onze medemens
én dat er voldoende draagvlak is.
Helaas kan niemand garanderen dat
in juli 2023 de problemen rondom de
opvang wél onder controle zijn. Laten
we zorgvuldig omgaan met afspraken
en communicatie. We bouwen tenslotte aan vertrouwen.

verantwoordelijkheid niet nemen,
voelt deze verantwoordelijkheid voor
de gemeente Venray als vanzelfsprekend. De noodopvang in Venray
functioneert goed in samenwerking
en afstemming met de omgeving
en betrokken partijen. Daarom heeft
de gemeenteraad unaniem besloten
de overeenkomst met het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers te verlengen. Hoewel wij graag een structurele oplossing zien voor de opvang
van asielzoekers, zijn wij toch trots

dat we in Venray samen verantwoordelijkheid nemen.

Harold Stevens, lijsttrekker

Opvang asielzoekers

Dinsdag 4 oktober was er een extra raadsvergadering over de verlenging van de noodopvang in de evenementenhal in Oostrum voor maximaal 350 asielzoekers.
Iedereen is zich bewust van de problematiek die er speelt in het hele
land rondom de opvang van asielzoekers. Dit probleem komt mede
doordat statushouders niet kunnen doorstromen vanuit asielzoekerscentra naar woongelegenheid
in gemeentes. Statushouders zijn
asielzoekers waarbij al is vastgesteld
dat zij in Nederland mogen blijven.

we met z’n allen de handschoen hebben opgepakt om mensen in crisis
te helpen. Vaak vond men het eerst
spannend, maar draait men later bij.
We begrijpen de frustratie van
‘afspraak is afspraak’. Helaas heeft
de realiteit ons ingehaald. De problemen rondom asielzoekersopvang in
Nederland zijn nog niet onder controle. Het is een onhoudbare situatie.
We kennen allemaal de beelden uit
Ter Apel van mensen die buiten slapen. Dat wens je niemand toe.

Elke gemeente heeft een taakstelling gekregen om een bepaald aantal
statushouders definitief te voorzien
van huisvesting. Niet alle gemeenten voldoen echter aan hun taakstelling. De gemeente Venray is
overigens één van de drie gemeenten in Limburg die met betrekking
tot die huisvesting vóór lopen op het
schema. De druk op de asielketen

is ook niet ontstaan door het aantal asielzoekers dat naar ons land
komt. Dit zijn namelijk niet aanzienlijk meer mensen dan in voorgaande
jaren. Zeker niet als we dit vergelijken met de jaren waarin veel mensen door de oorlog in Syrië hun land
moesten ontvluchten.
Ondanks dat het asielbeleid piept
en kraakt en veel gemeenten hun

Emmelie Claessens

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.

WIJ ZOEKEN JONG TALENT!
Wil jij jouw steentje bijdragen aan de duurzame projecten
waar onze medewerkers dagelijks aan werken?

OPEN DAG STUDENTEN
ZATERDAG 15 OKTOBER
10-15 UUR

WIJ HEBBEN ALTIJD PLEK VOOR STAGIAIRES EN AFSTUDEERDERS
VAN DE VOLGENDE OPLEIDINGEN/RICHTINGEN:
(Technische) Bedrijfskunde
Commerciële economie / International Business
Marketing / Communicatie
Werktuigbouwkunde / Engineering / Industrieel design
Logistiek
MBO werktuigbouwkunde of mechatronica (BBL / BOL)

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR:
NLVENRECRUITMENT@PENTAIR.COM

PENTAIR | Marinus Dammeweg 30 | 5928 PW Venlo

FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM
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15-vragen aan

Pepijn Buddiger Oirlo
ten en de knoop door te hakken.

Wat is het meest ingrijpend wat je
hebt meegemaakt?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Pepijn Buddiger
13 jaar
Dendron College
Oirlo

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Engeland lijkt me leuk, met name
Londen. Ik zou de Big Ben graag willen zien, over de Tower Bridge willen lopen, met de metro reizen en
met Engelsen in een pub over voetbal praten. Uiteraard zou ik ook een
voetbalwedstrijd in Engeland willen
bezoeken, het liefst van Brighton &
Hove Albion waar mijn favoriete speler Kaoru Mitoma speelt.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag willen leren vliegen.
Niet in een vliegtuig, maar gewoon
zo. Ik snap dat dat niet kan, maar
het zou echt te gek zijn als ik dat kon
leren. Dan zou ik uit mijn slaapkamerraam kunnen springen om weg te
vliegen.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger heel graag met
Lego. Mijn broer Merijn en ik hebben door de jaren heen een enorme
collectie verzameld. Ik voetbalde
heel graag (en nog steeds trouwens),
met mijn vrienden of met mijn broer.
En ik keek heel graag tv of naar
YouTubefilmpjes, op mijn vaste plek

op de bank.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Op 7-jarige leeftijd ben ik heel ziek
geworden en lag ik een tijdje in het
ziekenhuis. De dokters gaven me
toen een medicijn te drinken om mijn
afweer te verbeteren, want die was
heel laag. Dat medicijn was heel erg
zoet en smerig. Als ik er nu aan terugdenk, dan krijg ik nog de kriebels,
zo goor was het. Het is geen fijne
herinnering, al heeft het medicijn me
waarschijnlijk wel geholpen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Opa Mart zei altijd tegen mij ‘je hoeft
je niets aan te trekken van wat anderen van je vinden. Ze kunnen allemaal
omvallen. Het is jouw leven.’ Het is
een advies dat ik probeer op te volgen
om zoveel mogelijk mijn eigen weg
te gaan. Helaas is hij drie jaar geleden
overleden. Ik mis hem, hij was een
heel leuke opa.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb niet echt een grote beslissing hoeven nemen de laatste tijd.
Gelukkig maar, want kiezen is niet
mijn sterkste kant. Ik weeg alles altijd
goed af. Soms teveel en dan kom ik
niet tot een keuze. Mijn ouders helpen
mij dan door alles op een rijtje te zet-

diende er ook best veel geld mee. Dat
geld heb ik gespaard voor als ik écht
iets wil kopen.

Dat was toen ik ziek werd toen ik 7
jaar oud was. Ik werd een maand in
het ziekenhuis opgenomen. In het
begin was het erg schrikken, maar
ik kreeg al snel te horen dat ik helemaal beter zou worden. Ik moest na
de opname nog een half jaar op en
neer naar het ziekenhuis voor behandeling. Dan zat ik de hele dag in het
ziekenhuis, terwijl ik via een infuus
mijn medicijn kreeg. De dokters en
verpleegkundigen hebben mij heel
goed geholpen. Mijn ouders en opa
Le-j gingen om de beurt mee naar het
ziekenhuis. Dat was fijn, dan konden
we een beetje kletsen en was het
niet saai.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Hoe heb je je beste vriend ontmoet?

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?

Mijn beste vriend is Bart Geerts.
Onze moeders zijn vriendinnen, dus
we kwamen al heel jong bij elkaar
op bezoek. In het begin vonden we
elkaar niet zo leuk, toen maakten we
ruzie. Maar toen we samen gingen
voetballen, werden we echt vrienden.
Bart begrijpt me goed, we kunnen
echt lachen samen, verzinnen de raarste dingen en vinden veel dezelfde
dingen leuk. We gamen vaak samen,
gaan voetballen of we gaan chillen.

Wat is je beste eigenschap?
Mijn ouders zeggen dat ik heel spontaan ben en dat ik vaak originele
vragen weet te verzinnen. Ik heb een
grote fantasie en ik kan me goed inleven in andere mensen. Op school ben
ik goed in Engels, maar of dat nu een
goede eigenschap is weet ik niet. Het
is wel handig trouwens.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb geen vast bijbaantje. Maar
ik heb deze zomer wel bij opa Le-j
geklust aan de schuur die hij aan het
bouwen is. Dat was erg leuk. Ik mocht
timmeren, zagen, metselen, stoep
leggen en zand kruien. In de pauze
waren er vaak roze koeken. Ik ver-

Chillen met mijn vrienden, of thuis
gamen en mijn vrienden dan online
spreken. Of ik kijk YouTubefilmpjes. De
laatste vrijdagen kijk ik vaak met mijn
ouders en broer naar Rings of Power.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld of
iemand die ik echt bewonder. Ik kijk
wel graag naar goede voetballers
zoals Gakpo, De Bruyne, Haaland en
natuurlijk Mitoma. Dan let ik vooral op
hoe ze passen, scoren of vrijlopen en
probeer dat ook zelf toe te passen als
ik voetbal.

Ik ben dol op lekker eten en vind het
leuk om te koken en te bakken. Dat
verwachten mensen misschien niet
van mij. Vooral toetjes eet ik graag,
maar het allerlekkerste vind ik een
tosti met kaas en kruidenboter. Bij het
Boscafé in Horst hebben ze de allerlekkerste tosti die ik ken. De Bosti.
Serieus, ga dat eten, echt een aanrader.

Wat is je favoriete film?
Ik heb een heleboel favoriete films:
The Lord Of The Rings-trilogie, The
Hobbit-trilogie, de Star Wars films,
de Harry Potter films en The Maze
Runner. Het zijn fantasiefilms die je
meenemen naar andere werelden.

Met welke bekende Nederlander
zou jij je leven willen ruilen?
Ik zou wel een dagje of een weekje
met Cody Gakpo, aanvoerder van PSV,
willen ruilen. Ik ben heel benieuwd
hoe het er aan toe gaat achter de
schermen van een topclub, wat een
speler allemaal moet doen, hoe het is
om in een vol stadion te spelen en te
scoren, hoeveel druk er op een speler
staat en hoe hij daar mee omgaat.

Hoi

Column

Sharia

In de huidige moderniteit van
onze wereld bestaan er nog
altijd een aantal landen die
ondanks de modernisatie niet
tot het inzicht komen dat de
wereld niet meer draait om
geloof en de daarbij behorende
normen en waarden.
Eén van die landen waar de scheiding tussen kerk en staat er nauwelijks is, is Iran. Een land waarin
vrouwenrechten worden ingeperkt
door moslimleiders. Die leiders
beslissen dat een 22-jarige vrouw
die haar hoofddoek niet goed
om heeft moet worden gearresteerd. Diezelfde vrouw overleed
een aantal dagen na de arrestatie.
Als oorzaak wordt aangegeven dat
ze hartproblemen had. Problemen
waar haar eigen familie overigens niets vanaf wist. De nodige
protesten volgden. Wanneer zich
zoiets voordoet, gaat de gemiddelde Nederlandse talkshow nergens anders meer over. Dan is het
beste wat je kunt doen als gast
je medeleven tonen. Laten merken en horen dat het echt niet
kan wat er daar gebeurt, want het
zou de Nederlander maar eens
ontgaan dat de Iraanse vrouwen
onderdrukt worden. Dilan Yeşilgöz,
Fidan Ekiz en Yesim Candan beseften zich al snel dat het eindeloze
gepraat niets ging veranderen aan
de situatie en besloten daarom het
Feyenoord-motto wel erg serieus te nemen. Buiten dat het haar
van een westerse politicus weinig
impact zal hebben in Iran, was het
ook nog eens beschamend om te
zien. Met een zuur hoofd knipten
ze het één voor één af. De blikken van de tafelgasten spraken
boekdelen. Een slechtere vorm
van populisme gaan we tot de
verkiezingen waarschijnlijk niet
meer zien. Ondanks dat het haren
afknippen puur voor de bühne was,
biedt het wel een mogelijkheid
om ook weer eens na te denken
over hoe de vork in ons eigen land
in de steel steekt. Onze normen
en waarden worden ook niet door
iedereen geaccepteerd. Laten we
hopen dat de protesten in Iran
de politieke discussie in Europa
en specifiek Nederland ook weer
langzaam op gang laten komen.

Tim
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Geplukt

Christel Derkx Venray
Deze duizendpoot staat altijd aan. Overal waar ze komt beginnen de ideeën als vanzelf op te borrelen.
Ze ervaart het als een vloek én een zegen. Haar hoogsensitiviteit was dan ook een persoonlijkheidskenmerk waar ze mee om moest leren gaan. Christel is een vrouw met vele talenten, die vooral op creatief vlak
weet te excelleren. Niet alleen bij haar eigen onderneming komt dat goed van pas, maar ook bij het schrijven van de persoonlijke gedichten die ze sinds twee jaar met de buitenwereld deelt. Het is een manier
geworden om gevoelens een plek te geven. Deze week wordt Christel Derkx (43) uit Venray geplukt.

Christel is van vele markten
thuis. Inmiddels heeft ze met
Ideeënfabriek Christel alweer tien
jaar haar eigen onderneming waarmee ze andere zelfstandigen en
organisaties helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën, concepten en ideeën, maar
in de periode daarvoor leerde
ze in verschillende functies het
bedrijfsleven van dichtbij kennen.
“Nadat ik afstudeerde aan de HEAO
in Arnhem ben ik nog een half
jaar fulltime bij Keijsers Manders
in Ysselsteyn blijven werken, waar
ik al administratieve taken deed
als vakantiebaantje”, vertelt ze.

Het was een baantje in haar geboortedorp, waar Christel tot haar 24e
bleef wonen. Op die leeftijd werkte
ze inmiddels bij NXP Semiconductors,
een voormalige halfgeleiderdivisie
van Philips. “Na drie jaar op de customer service heb ik daar aangegeven
dat ik een andere functie ambieerde.
Ik kreeg een rol bij een projectteam
dat zich bezighield met supply chain
management. Daar had ik mijn handen vol aan projecten voor klanten
als Bosch en Siemens, die chips van
‘ons’ kochten. Een functie waarin ik
veel meemaakte. Ik mocht de wereld
rondreizen en kreeg vaak de wat lastigere projecten toebedeeld. Nee zeg-

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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gen deed ik eigenlijk nooit. Altijd was
ik aan het rennen voor anderen.
Daar ben ik altijd al goed in geweest.”

Buigen of breken
Christel kreeg een gepeperde rekening
gepresenteerd voor haar drang om te
excelleren. Haar opa zei vroeger al ‘als
ik niet kan buigen, dan maar breken’.
Een filosofie waar Christel zich volledig
achter schaart, terwijl ze in 2009 wel
heel diep moest buigen om niet zelf
te breken. “Die periode op het werk
resulteerde in een flinke burn-out. Ik
zag het een beetje aankomen, maar
kon de signalen niet goed thuisbrengen. Tot het moment dat het echt niet
meer ging en ze me letterlijk naar huis
moesten brengen.” Dat huis stond
inmiddels in Venray. Nadat Christel
haar ouderlijk huis in Ysselsteyn verliet, verkaste ze naar Venray. Daar
kocht ze de woning van haar oudere
zus Barbara. In het hechte gezin
Derkx groeiden Barbara en Christel
op met nóg een zus. Christel kwam
43 jaar geleden namelijk niet alleen,
maar samen met tweelingzus Rosan,
waarmee het gezin in één klap compleet was. Inmiddels woont Christel
alweer ruim twintig jaar in Landweert.
“Samen met Micha, toevallig ook
onderdeel van een tweeling”, lacht
ze. “We zijn intussen alweer 21 jaar
samen.”

Ideeënfabriek
Aan Micha had Christel veel steun toen
ze te maken kreeg met een burnout. “Tijdens het re-integreren heb ik
aangegeven dat ik eigenlijk niet terug
wilde keren in mijn oude functie.
Ze vonden een andere plek voor me

binnen de organisatie, in Nijmegen.
Ik kon beginnen op de Human
Resources, afdeling. Heel iets anders
dan wat ik deed, maar dat maakte me
niet uit. Ik kon rustig de draad weer
oppakken. Dat ging een tijdje goed,
tot ik eigenlijk toch al gauw weer
teveel hooi op m’n vork nam en in
dezelfde valkuil stapte. Toen ben ik
abrupt gestopt, het ging gewoon niet
langer. Ik heb m’n ontslag ingediend
en kwam thuis te zitten.” Er volgde
een periode van bezinning, waarin
Christel aan de slag ging met een
coach. Het resulteerde in de opvallende stap om verder te gaan als
zelfstandig ondernemer. “Mede dankzij die coach ontstond het plan om
de ideeënfabriek te starten. Dat was
afgelopen juli tien jaar geleden. Een
jubileum dat ik helemaal ben vergeten te vieren, besef ik me nu”, zegt
Christel lachend. “Met ideeënfabriek
Christel zorg ik voor een stukje strategie bij ondernemers, bijvoorbeeld
bij het opzetten van een nieuwe tak
of het varen van een andere koers.
Dat loopt automatisch over in het
ontwikkelen van het concept, waarin
het verhaal vorm krijgt. Daarna volgt
het uitwerken van de middelen. Daar
hoort bijvoorbeeld de website bij, logo
of het opzetten van de social media
kanalen. Regelmatig werk ik daarbij
samen met andere professionals.” Een
opdracht begint voor Christel in eerste
instantie met goed luisteren naar het
verhaal van haar klant. Een eigenschap die ze bijzonder goed beheerst,
ook op persoonlijk vlak. “Ik ben hoogsensitief. Mensen voelen zich doorgaans snel bij me op hun gemak. Ik
bied graag een luisterend oor, waardoor velen me weten te vinden voor
een praatje. Ook volstrekt vreemden.
Best bijzonder is dat.”

Playbackshows en dansvoor
stellingen
Dat Christel haar eigen onderneming
zou starten, kwam voor velen als verrassing. Niet in de laatste plaats voor
haarzelf. “Die droom had ik nooit.
Ik heb altijd gedacht dat het helemaal
niet in me zat om te ondernemen.
De omstandigheden hebben ervoor
gezorgd dat ik het tóch ben gaan doen.
Later besefte ik me wel dat ik als kind
al vrij ondernemend was. Wanneer ik
een idee had moest hemel en aarde
worden bewogen om het tot uitvoering
te brengen. Ik mobiliseerde de hele
familie om te helpen bij uitvoeringen
van playbackshows en dansvoorstellingen”, vertelt Christel. Het zijn voorbeelden die ook tekenend zijn voor haar
creatieve kant. Die komt tegenwoordig
niet alleen goed van pas tijdens haar
werk, maar ook bij het verwerken van
emoties en prikkels die continu binnenkomen bij Christel. “Ik sta altijd aan.
Overal borrelen de ideeën op. Dat is
niet altijd een voordeel. Het zijn heel
veel prikkels. Sinds twee jaar geef ik ze
een plekje in de gedichten die ik ben
gaan schrijven. In eerste instantie deed
ik dat voor mezelf, maar inmiddels
ben ik ze gaan delen.” Op Instagram
(instragram.com/dichterbijthuis) geeft
ze meer dan 800 volgers middels haar
gedichten een boeiend inkijkje in haar
gedachtegangen en zielenroerselen.

Het schrijven is één van haar grootste hobby’s. Net als tennissen, dat ze
net als vriend Micha fanatiek doet.
“Vroeger was ik al erg competitief.
Dat uitte zich vooral in het korfballen
bij De Peelkorf, waar ik op mijn 15e
debuteerde in het eerste. Alles moest
wijken voor die sport. Ik besloot
zelfs niet op kamers te gaan, zodat ik
gewoon kon blijven trainen. Dat fanatieke, dat gevoel dat je altijd moest en
zou winnen, dat heb ik daarna eigenlijk nooit meer écht gevoeld”, vertelt
Christel. Waar veel van haar vriendinnen inmiddels weer wekelijks langs
de lijnen van het sportveld te vinden
zijn om hun kroost aan te moedigen,
daar hebben Christel in Micha zelf geen
kinderen. “Maar ik ben wel trotse peettante van drie kindjes en heb nog een
aantal nichtjes. We hebben heel veel
kinderen in onze vrienden- en kennissenkring. En daar geniet ik enorm van.”

Ontdekkingswereld
Andere toekomstplannen zijn er
genoeg. Zowel zakelijk als privé bruist
Christel van de ideeën. “Een fysieke
vestiging van de ideeënfabriek lijkt
me schitterend. Dat zie ik al helemaal
voor me. Heel concreet is dat nu nog
niet, maar het is wel iets dat al eventjes in mijn gedachten leeft. De focus
qua klantenkring zal dan nadrukkelijk op de regio Venray gaan liggen.”
Het zou een nieuw hoofdstuk betekenen in het levensverhaal van Christel,
waarin ook aandacht is voor de wereld
om haar heen. “Ik probeer een beetje
duurzamer te leven, om zo een kleine
bijdrage te leveren aan het in stand
houden van de aarde. Reizen past niet
echt in dat plaatje. Ik heb niet meer
de drang om ieder jaar het vliegtuig te
pakken naar een verre bestemming,
al sluit ik ook absoluut niet uit dat we
nog eens gaan vliegen hoor” zegt ze
met een lach. “Er bestaat een hele
mooie ontdekkingswereld in jezelf.
Daar zit ook avontuur. Net als in de
mensen om je heen. Dat vind ik een
mooi idee.” Het is slechts één van de
vele mooie ideeën uit het brein van
Christel.
Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Herdenking ballonlanding
Merselo
Op 18 januari 2021 was het 150 jaar geleden dat een ballon gevuld
met stadsgas op de heidevelden ten noorden van Merselo landde.
’t Raokeliezer, de heemkundevereniging van Merselo, herdenkt dit
feit, vertraagd door corona, zaterdag 22 oktober en zondag
23 oktober.
De ballon die in 1871 in Merselo
landde, was opgestegen in Parijs.
De Franse hoofdstad werd destijds
belegerd door Pruisische troepen
en was afgesloten van de buitenwereld. Door het oplaten van
luchtballonnen kon contact worden
gehouden met het niet-bezette
gedeelte van Frankrijk. Eén van
deze ballonnen kwam echter in
een hogere luchtlaag terecht en
dreef daardoor in noordoostelijke richting. Over deze bijzondere
gebeurtenis werd nog vele jaren
nagepraat. Toch duurde het 25 jaar
voordat er een gedenksteen kwam.
De onthulling daarvan vond plaats
op 18 januari 1896.

Op 22 en 23 oktober is van 10.00
tot 17.00 uur in de loods bij zaal
’t Anker (Grootdorp 73) een tentoonstelling te zien van Hans van
Hoesel, ballonvaarder en verzamelaar van authentiek materiaal van
de Parijse ballonvaarten uit 1870
en 1871. De toegang is gratis en
er is een ballonvaart te winnen.
De schoolkinderen van Merselo
hebben op school ruim aandacht
besteed aan het thema en zijn aan
het knutselen geslagen. De resultaten hiervan worden ook tentoongesteld. Op zondag 23 oktober is er
om 11.00 uur een ceremonie bij de
Ballonzuil in Merselo.
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IVN organiseert workshop
natuurfotografie
IVN Geysteren-Venray organiseert op zaterdag 22 oktober een
workshop natuur- en landschapsfotografie. De workshop staat
onder leiding van natuurfotograaf Jan Linskens en vindt plaats in
De Alde Schol, Dorpstraat 14 in Geijsteren.
Hoe vaak komt het niet voor dat je
iets moois ziet in de natuur, er een
foto van maakt en dat die achteraf
enorm tegenvalt? Tijdens de workshop natuur- en landschapsfotografie zet je de eerste stappen om je
natuurfotografie te verbeteren.
De workshop begint om 08.00
uur. Eerst worden enkele door de
deelnemers meegebrachte foto’s
besproken door workshopleider Jan
Linskens, een enthousiaste natuurfotograaf. Hij geeft daarbij theoretische en praktische tips. Na circa
een uur gaan de deelnemers het
veld in en gaan ze bij kasteelruïne
Geijsteren in de praktijk aan de slag
met fotograferen. Linskens bege-

leidt hierbij de deelnemers. Na circa
twee uur fotograferen komen de
deelnemers weer samen in de Alde
Schol. Daar selecteert iedereen zijn
of haar drie beste foto’s. Die worden
vervolgens via een beamer bekeken
en besproken. De workshop duurt
tot omstreeks 12.00 uur.
Deelnemers worden verzocht
één (digitale) foto mee te nemen
ter bespreking in het theoretisch
gedeelte. Daarnaast is een camera
(systeemcamera, spiegelreflexcamera, maar ook een telefoon kan)
noodzakelijk, net als een volle batterij in de camera. Desgewenst
kunnen ook een statief en andere
lenzen worden meegenomen.

Open dag Voedselbank
Limburg-Noord
Voedselbank Limburg-Noord houdt zaterdag 22 oktober een open
dag op de hoofdlocatie in Venray. Op deze manier wil de
Voedselbank laten zien wat er allemaal bij komt kijken om de ruim
160 gezinnen die onder de armoedegrens leven, wekelijks te voorzien van een voedselpakket.
Voedselbank Limburg-Noord heeft
als werkgebied de gemeenten
Venray, Horst aan de Maas, Gennep
en Bergen. Er werken 55 vrijwilligers.
Samen zorgen die ervoor dat voedsel
wordt opgehaald, verdeeld over de
pakketten en uitgedeeld. De opgave
van de voedselbanken in Nederland
wordt steeds groter omdat steeds
minder voedsel wordt gedoneerd,
terwijl het aantal gezinnen dat er
voor in aanmerking komt, stijgt.
Bezoekers maken op de open dag
kennis met de werkwijze binnen de voedselbank. Vrijwilligers

geven rondleidingen en uitleg en
op diverse plaatsen staan stands
met informatie over bijvoorbeeld
de intake. Wanneer komt men in
aanmerking voor een voedselpakket? Maar ook, wat zit er in een
pakket? En hoe komt de voedselbank aan die producten? Uiteraard
kunnen lang houdbare producten
worden afgegeven en is er een
donatiebus. De open dag duurt van
10.00 tot 14.00 uur. De Voedselbank
bevindt zich aan de Smakterweg 19
in Venray, achter op het bedrijventerrein 19.

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.
Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.
Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert

