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Het is weer voorbij
Het waren dagen vol creativiteit, plezier en traditie waar veel inwoners van de gemeente Venray zich op zaterdag 10 februari in stortten. Tijdens de Roetsj en het
Iensjekke op het Schouwburgplein in Venray deden Bjorn en Mieke de aftrap voor de carnaval. Nadat de prinsen op zondag de sleutel van hun dorpen kregen, kon het
feest écht losbarsten. Door elk dorp trok een optocht, sommige want groter en bonter dan de anderen, en op pagina’s 12 tot en met 16 ziet u daarvan een mooi overzicht,
dat toont waar carnaval echt om draait: saamhorigheid, een feestje bouwen en het vergeten van de dagelijkse sleur.

Venrayse politiek: arbeidsmigranten niet
huisvesten op bedrijventerrein
Als het aan provincie Limburg en kartrekker van de regionale taskforce voor de huisvesting van
arbeidsmigranten, wethouder Paul Sanders (VVD) van gemeente Peel en Maas ligt, kunnen arbeidsmigranten
in de toekomst op bedrijventerreinen worden gehuisvest. De Venrayse politiek ziet dit plan niet zitten, bleek
dinsdag 6 februari tijdens de vergadering van commissie wonen.
Het huidige beleid van provincie Limburg is om arbeidsmigranten
onder te brengen in woonkernen
en op voormalige recreatieparken.
Gedeputeerden Hans Teunissen en
Daan Prevoo gaven echter eind januari aan te willen onderzoeken of het
mogelijk is om arbeidsmigranten ook
op bedrijventerreinen te huisvesten.
“Er bestaat aangetoonde behoefte
voor meer huisvesting voor arbeids-

migranten, maar er zijn in Limburg
onvoldoende direct inzetbare mogelijkheden”, stelt gedeputeerde staten.
Daarom wil zij breder gaan zoeken
naar locaties. Deze hoeven dan volgens hen ook niet per se binnen de
woonkernen liggen, maar op plekken
waar tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte aan huisvestingsvoorzieningen voor korte tijd.
Grootschalige huisvesting en huisves-

ting op bedrijventerreinen zijn daarbij voor de provincie bespreekbaar,
mits er sprake is van fatsoenlijke
huisvesting, er beheer en begeleiding aanwezig is, er geen sprake is
van afhankelijkheid van de werkgever
en er geen sprake is van permanente
voorzieningen.

Geen goed idee
Geen goed idee, vinden de meeste

politieke partijen van Venray tijdens de vergadering van commissie
wonen. Het onderwerp werd door SP
Venray op de vergaderagenda gezet
naar aanleiding van de uitspraak van
kartrekker van het regionale aanpakteam voor de huisvesting van arbeidsmigranten, wethouder Paul Sanders
(VVD) van gemeente Peel en Maas.
Ook hij wil onderzoeken of huisvesting op industrieterreinen een oplossing kan zijn. Joep Gielens van SP zegt
zich zorgen te maken over de stellingname van de wethouder. “Leren we
dan niet van het verleden?”, vroeg hij
zich af. “Meerdere initiatieven voor de

huisvesting van arbeidsmigranten
op bedrijventerreinen hier in Venray
riepen eerder grote weerstand op.
Niet tegen arbeidsmigranten, maar
tegen de huisvesting op grote schaal.
De koppeling wonen en werken
vindt de SP ongewenst.”
Theo Mulders van Samenwerking
Venray gaf aan bedrijventerreinen
zeker niet de juiste plek te vinden
voor arbeidsmigranten. “Je gaat geen
mensen huisvesten op een plek waar
veiligheidsrisico’s zijn en waar je de
gezondheid niet kunt garanderen.”
Lees verder op pagina 06
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Gemeenteraad beslist in maart over
schoolgebouw Geijsteren
Spannende tijden voor de
werkgroep die van het oude schoolgebouw in Geijsteren vijf woningen
wil maken. Hoewel een meerderheid van de Venrayse politieke
partijen voor het initiatief is,
stelde een aantal partijen tijdens
de commissievergadering van de
gemeenteraad van woensdag
7 februari kritische vragen over
het plan.
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Een werkgroep wil het schoolgebouw, dat waarschijnlijk in maart
vrijkomt, verbouwen tot vijf woningen
en een gemeenschappelijke ruimte.
Het plan is financieel haalbaar, mits
de gemeente het pand voor 1 euro
overdoet aan de werkgroep. De grond
wordt verhuurd aan de werkgroep,
maar zij hoeft daarvoor geen huur te
betalen. Het onderhoud van het perceel geldt als tegenprestatie.
Toon Kerkhoff van PP2 gaf woensdagavond aan een positieve grondhouding te hebben ten opzichte van
het initiatief, maar wel veel vragen
te hebben. Die vragen gaan onder
andere over de verkoop van het
gebouw voor het symbolische bedrag
van 1 euro en de status van de stichting. Jac Derikx van de werkgroep uit
Geijsteren stelde dat de stichting in
oprichting is, maar dat ze eerst duidelijkheid wil over het gebouw, voordat
ze geld uitgeeft aan een notaris om
zaken officieel te maken. “We denken

nu aan coöperatie waarin bevolking en
verenigingen eigenaren zijn en mee
gaan praten. Het toezicht willen we,
denken we nu, jaarlijks via de dorpsraadsvergadering laten doen.”

Mensen met banden
met het dorp
John Niessen van VVD Venray is
ook positief, maar gaf aan moeite
te hebben met de verkoopprijs van
het pand. Ook stelde hij de vraag of
nieuwbouw niet net zo duur zou zijn,
maar wel duurzamer en energiezuiniger. Daarnaast vroeg hij zich af of
alternatieven voor de locatie onderzocht zijn. Derikx: “Wij hebben toen
school dreigde te sluiten een enquête
gehouden. Daaruit kwam duidelijk
naar voren dat in Geijsteren behoefte
was voor woningen voor 65+’ers die
kleiner willen gaan wonen.”
Cees de Vocht van inVENtief vroeg
of andere senioren of woonurgen-

ten er geen plek konden krijgen.
Derikx: “We willen mensen die banden
hebben met het dorp. Maar we kunnen geen woningen leeg laten liggen,
dan zullen we ook verder moeten gaan
werven. We kijken dan naar andere
senioren of woonurgenten, maar plaatsen het liefst wel senioren bij senioren.
Daar wordt nog over nagedacht.”

‘Het kan net’
Henk Bisschops van PvdA: “Het is
een goed plan, ik kan me prima vinden in dit soort initiatieven, maar het
moet ook wel kunnen. Er zijn ook nog
wel vragen bij werkgroep, die moeten
eerst beantwoord worden.” Jac Derikx
geeft toe dat de begroting krap is.
“Het kan net. Wij zijn optimistisch.
Als we het financieringsplaatje rond
krijgen, dan durven wij dit als werkgroep heel duidelijk aan.” Wethouder
Jan Loonen (CDA) noemt het plan ‘de
eerste in een serie van vijf’. Hij verwijst daarmee naar de schoolgebou-

wen in Geijsteren, Castenray, Veulen,
Heide en Vredepeel. “We zijn als
college blij met initiatieven die van
onderuit komen, die aansluiten bij
behoefte van dorpen.” Ook Loonen
ziet het risico van de plannen.
“Het kan net, maar het is kantje boord.
Maar wij gaan niet de sta-in-de-weg
zijn en we hopen dat ook andere dorpen met zulke plannen komen. Wij zien
niet snel dat er andere partijen komen
die het willen doen. Dit is onze keuze.”
Met het plan wordt afgeweken van de
Nota Grondbeleid, waarin regels staan
over de verkoop van panden en grond
tegen een extreem verlaagde prijs.
“De nota is een handvat, maar mag
nooit een dwangbuis zijn om goede
oplossingen te blokkeren”, stelde wethouder Loonen hierover.
De gemeenteraad beslist op dinsdag 6 maart of het pand daadwerkelijk voor een euro overgedragen wordt
aan de werkgroep.
(Foto: Rob Beckers)

Wethouder verrast over plannen provincie

Regels woningbouw mogelijk soepeler
Provincie Limburg wil de regels voor woningbouw versoepelen. Het strenge woonbeleid zou de afgelopen tijd juist knelpunten hebben veroorzaakt, stelde zij eind januari. Wethouder Martijn van der Putten (D66) wil in Venray onder andere meer ruimte voor het schrappen van plannen die
niet voorzien in toekomstige woonbehoeftes.
De provinciale staten van
Limburg droeg de provincie eind
2017 op om met de gemeentes in
gesprek te gaan om knelpunten
op de woningmarkt te signaleren.
Gedeputeerden Daan Prevoo en Hans
Teunissen constateren nu dat het
beleid van de provincie misschien
te streng is geweest en de oorzaak
vormt voor de gesignaleerde knelpunten. In het huidige beleid geldt
bijvoorbeeld dat er in bepaalde
gebieden geen nieuwe plannen
meer ontwikkeld mogen worden,
omdat hier al te veel plannen liggen
en gevreesd wordt voor leegstand
over een aantal jaar. Gemeenten
hebben nu aangegeven dat er bijvoorbeeld te weinig huurwoningen

zijn voor hun inwoners en dat ze graag
het aantal huizen dat al op de planning staat om nog te bouwen, maar
waar geen behoefte aan is, zou willen
terugdringen. Dit gaat echter traag en
belemmert zo de ontwikkeling van
wel gewenste nieuwe initiatieven.
De provincie wil daarom nog verder
inventariseren bij de gemeentes waar
het precies misgaat op de woningmarkt, om zo de regels uiteindelijk
mogelijk te versoepelen.

Meer ruimte voor
nieuwe plannen
Er zijn in Venray veel van deze
plannen voor woningen waar ooit
al over besloten is dat ze er mogen

komen, maar waarvan wethouder
Van der Putten (D66) inmiddels ziet
dat er geen behoefte meer aan is.
Deze plannen wil de wethouder kunnen schrappen, om zo meer ruimte te
maken voor plannen die wel een wenselijke en kwalitatieve toevoeging aan
de woningmarkt zijn. Zomaar schrappen van deze plannen is niet mogelijk, geeft een woordvoerster van
gemeente Venray aan. Duurt het
echter heel lang voordat een plan
gerealiseerd gaat worden, dan kan de
gemeente uiteindelijk proberen het
plan in te trekken.
“De goede plannen vinden nu nog
te moeilijk doorgang”, stelde wethouder Van der Putten dinsdag 6 februari
tijdens de vergadering van commissie

wonen. Ook pleit de wethouder voor
het aanpakken van de bestaande
woningvoorraad door deze aan te
passen aan toekomstige behoeftes en
voor de splitsing van grotere woningen in kleinere delen. “De provincie
wil meer ruimte bieden voor deze
plannen, maar wel met behoud van
de regionaal gemaakte afspraken”,
gaf hij tijdens de commissievergadering aan. Wanneer de rem op de
woningmarkt precies weg gaat vallen
voor de gemeentes, is nog niet duidelijk. “Wij werden ook verrast door
het besluit van de provincie”, geeft de
wethouder aan. “Er is ons nu opnieuw
gevraagd om onze knelpunten in de
woningmarkt te delen. Daarna gaat
de provincie een besluit nemen.”
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College in onderhandeling over dorpskermissen
Het College van B&W van gemeente Venray is in onderhandeling over het contract met de exploitant die de
kermissen in de kerkdorpen organiseert. Dat liet zij de gemeenteraad van Venray onlangs weten.
“De dorpskermissen worden nu goed georganiseerd”, aldus het college.
Het College van B&W van
gemeente Venray is in onderhandeling over het contract van de
huidige organisator. In december
nog besprak het college met de
dorpsraden hoe zij de kermis graag
zouden zien. Wat hier uit is geko-

men, is nog onbekend. Wel adviseerden onderzoeksbureaus die op
verzoek van de gemeente de
kermissen onderzochten, de relatie
met de huidige exploitant te
verbeteren, door hen een contract
voor langere tijd te geven.

“Dit geeft de organisator meer
zekerheid en vertrouwen en naar
onze mening hierdoor de
gemeente ook meer zekerheid op
het termijn over het voortbestaan
van deze dorpskermissen”, aldus
de onderzoeksbureaus.

Lokale identiteit behouden

Gemeente houdt kermis
Venray in eigen hand
Gemeente Venray blijft de kermis in het centrum van Venray zelf organiseren. Dat blijkt uit een brief die zij
eerder deze maand aan de gemeenteraad stuurde. De gemeente hoopt hiermee de lokale identiteit van het
evenement te kunnen behouden.
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Nieuwe omgevingsvergunning

Arbeidsmigranten
in groepswoningen
VvGi
Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid uit Venray mag
83 arbeidsmigranten huisvesten. De werknemers komen de komende
vijf jaar in negen groepswoningen aan de Stationsweg en aan D’n Herk
in Venray wonen. Dat maakte het College van B&W van gemeente
Venray onlangs bekend.
De groepswoningen werden tot
voor kort gebruikt voor huisvesting
van cliënten van de zorginstelling
maar staan nu leeg. In de toekomst
worden hier woningen gebouwd.
Om de periode tot woningbouw te
overbruggen, heeft VvGi de woningen verhuurd aan uitzendbureau
E&A. Dat bureau wil hier arbeidsmigranten plaatsen, maar moest
daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning hebben.
Volgens het College van B&W
van gemeente Venray is het toe-

gestaan om arbeidsmigranten in
bestaande zorgcomplexen te laten
wonen. Daarvoor moet wel aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. Volgens het college voldoet
het plan nu aan alle voorwaarden.
“Zo zijn er onder andere 24 uur per
dag en 7 dagen per week twee
beheerders aanwezig die het aanspreekpunt vormen voor de arbeidsmigranten en omwonenden”, aldus
het college. Wanneer de arbeidsmigranten hun intrek nemen, is nog
niet duidelijk.

VieCuri

Fusie ziekenhuizen
in 2019
Ziekenhuizen VieCuri in Venray en Venlo en Laurentius uit Roermond
gaan fuseren. Ze hopen in januari 2019 samen te kunnen gaan.
Dat maakten de ziekenhuizen onlangs bekend.
“We zitten nu in de voorbereidingsfase, waarin we samen de
plannen uitwerken”, geeft een
woordvoerder van VieCuri aan.
“Tegelijkertijd vindt er afstemming
en advisering met alle belanghebbenden plaats. Hierna moeten er
formele besluiten worden genomen
door de raden van bestuur en raden
van toezicht. Daarna moeten de
plannen goedgekeurd worden door
toezichthouders.” De organisaties
hopen begin 2019 te fuseren,
“maar dat zou best langer kunnen
duren. Het is een complex proces dat

zorgvuldig doorlopen moet worden.”
Afgelopen zomer maakten
de ziekenhuizen al bekend een
fusie te gaan onderzoeken, om
de continuïteit van de zorg in de
regio te waarborgen. Uit onderzoek van pollingsite Burgers van
Venray bleek dat inwoners van
Venray zich zorgen maakt over de
fusie. Men vreesde vooral dat de
zorg gaat verdwijnen uit Venray.
Een woordvoerder van VieCuri
gaf toen aan dat het ziekenhuis
nastreeft dat de zorg op alle drie de
locaties behouden blijft.

Vier jaar bijgetekend
Het College van B&W van
gemeente Venray liet bureaus
Stoutgroep en TopOnderzoek onderzoek doen naar de centrumkermis.
“We hebben dit onderzoek laten uitvoeren om kritisch te blijven op de
eigen taken rondom de kermis en verbetering aan te brengen waar dit kan”,
aldus het college.

Verhouding
attracties en horeca
aandachtspunt
Uit het onderzoek, dat werd
gehouden onder burgers, kermisexploitanten en horecaondernemers,
blijkt algemene tevredenheid over
de kermis in Venray, stelt het college. Vooral de sfeer en gezelligheid wordt door alle doelgroepen
geroemd. Bezoekers zijn tevreden
over de verhouding tussen horeca
en attracties. Zij willen vooral dat de

prijzen van de attracties niet te hoog
worden. Kermisexploitanten zijn blij
met het randprogramma, maar zien
de doorstroming van het publiek wel
als aandachtspunt. Ook maakt zij
zich zorgen over de verhouding tussen horeca en attracties en vreest zij
dat de horeca kan gaan overheersen.
Horecaondernemers zien als aandachtspunt ook de indeling van de
kermis, maar zijn tevreden over de
mate waarin ze betrokken worden bij
de kermis.
De gemeente onderzocht daarnaast of het verstandig zou zijn om de
kermis uit te besteden aan een organisatie, in plaats van deze zelf te organiseren. Zo bleek dat de kosten van de
kermis voor de gemeente niet geheel
duidelijk waren en dat een goed overzicht ontbreekt. “Het blijft onduidelijk
hoeveel uren medewerkers van de
gemeente in de organisatie van de
kermis steken. Wel worden er aanzienlijk meer uren besteed dan is afge-

sproken”, aldus de onderzoeksbureaus.
Ook de selectie van de attracties
zou transparanter mogen verlopen.
Dat zou anders zijn wanneer dit door
een externe exploitant zou gebeuren.

Kermis heeft
belangrijke functie
Op basis van het onderzoek besluit
de gemeente toch de touwtjes in
eigen handen te houden. “De kermis
heeft een belangrijke functie in de
cohesie van Venray. De identiteit is
bepalend voor het plezier. Om hier de
beste invulling aan te kunnen geven,
kan de gemeente de organisatie het
best in eigen hand houden.” Ook als
ze de organisatie zou uitbesteden, zou
de inzet van de gemeente, bijvoorbeeld rond de handhaving en veiligheid, groot blijven. Daarnaast geeft de
gemeente in het onderzoek aan geen
goede ervaringen te hebben bij de
aanbesteding van de dorpskermissen.

Haven Wanssum
blijft binnen
Blueports Limburg
De haven in Wanssum blijft met de negen andere gemeentelijke
binnenhavens, provincie en Rijkswaterstaat samenwerken onder de
vlag Blueports Limburg. Dat werd onlangs in Maasbracht besloten.
De samenwerking tussen de
havens, provincie en Rijkswaterstaat
bestaat al sinds 2011. Wegens succes
is er nu opnieuw voor vier jaar bijgetekend. Dit gebeurde in de bediencentrale van Rijkswaterstaat in
Maasbracht in de aanwezigheid van
onder andere wethouder Jan Loonen
van Venray (CDA).
Blueports Limburg heeft voor de
komende jaren als doel om de contacten met de zeehavens in Rotterdam,
Antwerpen, Luik en Duisburg te ver-

sterken, net als de contacten met het
bedrijfsleven. Ook wordt er ingezet
op duurzaamheid en digitalisatie van
scheepsregistratie en de inning van
havengelden.
Naast Wanssum omvat Blueports
Limburg de havens in Gennep,
Venlo, Leudal, Roermond, Weert,
Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein en
Maastricht. De havens liggen aan de
internationale Maasroute met een
rechtstreekse verbinding naar de
zeehavens.

04

nieuws

15
02
Bekijk het filmpje
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Raayland op het podium
Tijdens de jaarlijks terugkerende Traay Out van het Raayland College in Venray lieten leerlingen
en medewerkers op woensdag 7 en donderdag 8 februari hun kunsten zien in Schouwburg Venray.
Van presentatie, dans, zang, muziek maken, tot toneel en theater: de leerlingen maakten er een
diverse show van. Ook achter de schermen hielpen leerlingen met decorontwerp, licht en geluid,
videobeelden, fotografie en visagie.

Stichtingen gebruiken oude basisschool antikraak

Toverbal Venray voorlopig
reserveschoolgebouw
Gemeente Venray wil de leegstaande basisschool De Toverbal in Venray voorlopig achter de hand houden als
reservelocatie voor onderwijs. Totdat dat nodig blijft, mogen sportzorgcentrum JouTou, leerwerkproject Go4It en
tweedehands winkel De Ont-Moeting er antikraak gebruik van maken.
Met het sluiten van basisschool
De Toverbal kwam het gebouw
afgelopen zomer leeg te staan.
SP-commissielid Joep Gielens stelde
donderdag 8 februari tijdens de commissievergadering vragen over het
gebruik van het pand.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) gaf aan dat de drie organisaties
op basis van een antikraakconstructie
in De Toverbal verblijven. “Het idee is
dat we De Toverbal aanhouden met

een onderwijsbestemming en op
termijn als overlooplocatie kunnen
inzetten als we de talentencampus
gaan realiseren. Dan zou dat als tijdelijke extra locatie kunnen fungeren.”
Totdat het zover is, kunnen de partijen
gebruikmaken van de oude basisschool. “We willen het zoveel mogelijk
in bewoonde staat houden”, stelt de
wethouder.
De contracten hierover zijn echter
nog niet afgesloten, omdat er ondui-

delijk was over wie bevoegd was
contracten af te sluiten. De gemeente
moet formeel toestemming geven als
organisaties schoolgebouwen mede
willen gebruiken, maar de eigenaar
van het gebouw, in dit geval nog scholenkoepel SPOV, sluit de contracten af.
Voor de lange termijn heeft de
gemeente nog geen plannen met het
voormalig schoolgebouw. De wethouder geeft aan dat opties nog onderzocht worden.

Meerdere mishandelingen
agenten met carnaval
Politieagenten in Venray hebben een relatief rustige carnaval beleefd. Toch werd een aantal van hen
mishandeld door diverse personen. Ook werden twee personen aangehouden voor het bezitten van harddrugs.
Deze werden naar het cellencomplex in Venlo gebracht voor nader onderzoek.
Zaterdag was de politie aanwezig
bij de Roetsj in Venray en ook in de
nacht van zaterdag op zondag had zij
extra personeel op de been. De politie
sprak van een rustige eerste carnavalsdag. “Mede door inzet van politie
konden enkele opstootjes in de kiem
worden gesmoord. Collega’s hebben
daarbij ook diverse keren aan personen, die al dan niet onder invloed van
alcohol verkeerden, hulp moeten verrichten”, aldus de politie.
Politie Venray-Gennep heeft op
zaterdagavond 10 februari in Wanssum
een man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het

verstoren van de openbare orde in
een winkel. Toen de agenten de man
naar de politieauto wilden begeleiden, begon hij zich hevig te verzetten. Daarbij mishandelde hij twee
politieagenten, die beide lichtgewond
raakten.

Harddrugs
Een 28-jarige Venraynaar werd
aangehouden voor mishandeling van
een politieagent. De agent liep bij het
incident licht letsel op. Bij de aanhouding heeft de verdachte vervolgens
verzet gepleegd. Deze man is ingesloten in het cellencomplex in Venlo.

De recherche deed zondag verder
onderzoek naar de zaak.
Ook werden zaterdag twee personen aangehouden in verband met het
in bezit hebben van harddrugs en de
politie heeft twee personen “in verband met hun gedragingen een centrumverbod voor de duur van twee
weken opgelegd.” Volgens de politie
werden daarnaast wat vernielingen
en baldadigheden gemeld. Ook op
zondag was er extra personeel op de
been om carnaval in goede banen te
leiden. Voor zover bekendgemaakt,
hebben daar geen noemenswaardige
incidenten plaatsgevonden.
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Plan Wonen Limburg

Vijftien sociale huurwoningen op
locatie basisschool De Kemp
Wonen Limburg wil vijftien sociale huurwoningen in een hofje bouwen op de plek van de voormalige
basisschool De Kemp in Venray. Van de zeven plannen die bij gemeente Venray waren ingediend voor een
woonhofje op die locatie, kwam dit plan als beste naar voren. Gemeente en Wonen Limburg gaan in gesprek
over de verdere uitwerking van het project.

De voormalige basisschool aan de
Kruitweg in Venray staat al geruime
tijd leeg en gemeente Venray wil het
pand zo snel mogelijk slopen, vanwege asbestoverlast. In 2016 liet de
gemeenteraad van Venray al weten
een woonhofje te willen realiseren op de straks vrijgekomen locatie. De plannen van de ondernemer
die dat oorspronkelijk op zich zou
nemen, gingen uiteindelijk niet door.
De gemeente startte daarom in 2017
een openbare procedure waarbij
geïnteresseerde partijen zich in konden schrijven met een plan voor een
woonhofje. De inschrijftermijn liep tot
8 januari.

Verzameling huisjes
Gemeente Venray laat nu weten
dat geen van de zeven ingediende
plannen volledig aan de randvoorwaarden voldeed, maar dat het plan
van Wonen Limburg voor vijftien sociale huurwoningen over het algemeen
het beste uit de bus kwam. De plannen zijn onder andere beoordeeld op
het soort woningen, de vrij-op-naamprijs of de huurprijs, duurzaamheids-

maatregelen, de inrichting van de
openbare ruimte en de gezamenlijke
ruimte en de financiële haalbaarheid.

Bewust kiezen met
elkaar te leven
De belangrijkste criteria was voor
de gemeente dat er echt een woonhofje gerealiseerd moest worden:
een verzameling huisjes rondom een
gemeenschappelijk binnenterrein.
“De gedachte is dat bewoners van een
woonhofje elkaar kunnen helpen en
voor elkaar kunnen zorgen”, geeft een
woordvoerster van gemeente Venray
aan. “Het succes van zo’n woonhofje
valt of staat bij een mix van bewoners. Gezinnen en studenten worden
bijvoorbeeld gezien als medebewoners. Het samenleven in een hofstructuur biedt de mogelijkheid om vaker
een beroep op elkaar te doen, omdat
men meer zicht heeft op elkaar en
omdat men in een woonhofje bewust
kiest om met elkaar te leven.”
Gemeente Venray gaat nu in
gesprek met Wonen Limburg voor de
verdere uitwerking van het plan.

Eerste diploma’s WijkLeerbedrijf Venray
uitgereikt aan deelnemers
Het WijkLeerbedrijf Venray heeft op donderdag 1 februari de eerste diploma’s uitgereikt. Tien deelnemers behaalden na bijna twee jaar studeren
het diploma Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 en zijn nu klaar om de arbeidsmarkt op te gaan.

Het WijkLeerbedrijf in Venray is
ontstaan uit een samenwerking tussen
gemeente Venray, provincie Limburg,
de regionale zorginstanties MetGGZ,
Proteion, Synthese, Vincent van Gogh,
Calibris Advies en onderwijspartner
Gilde Opleidingen. Het richt zich op
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Richard Bremmers van Calibris
Advies, één van de instanties die
betrokken is bij het WijkLeerbedrijf, vertelt: “De groep mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt is stiekem best
groot en gevarieerd. We hebben bijvoorbeeld studenten die hier niet zijn geboren en die te maken hebben met een
taalbarrière. Ook studeren hier mensen
met een uitkering of mensen die in het
regulier onderwijs dreigen uit te vallen.”

Zo volgden bij het WijkLeerbedrijf
in de afgelopen twee jaar de eerste
groep studenten een opleiding tot
Helpende Zorg en Welzijn. “Twee jaar
geleden zijn we met zestien studenten
gestart”, vertelt Bremmers. “Elf van
hen hebben hun diploma gekregen.
Eén stroomde al wat eerder uit en
één heeft iets langer de tijd nodig.”
Inmiddels is er alweer een groep
nieuwe studenten begonnen aan het
WijkLeerbedrijf, dat naast een niveau
2-opleiding nu ook niveau 1-studenten
kan laten instromen.
Het onderwijs aan het
WijkLeerbedrijf is niet helemaal zoals
het er op grotere scholen aan toegaat.
“Het is kleinschaliger en de studenten krijgen heel veel begeleiding van

onze coördinators.” De reacties van de
studenten hierover zijn erg positief.
Melanie Smit is één van de geslaagden van de eerste lichting studenten
aan het WijkLeerbedrijf. “Ik twijfelde
in eerste instantie heel erg of ik wel
weer naar school wilde. Nu denk
ik: had ik dit maar tien jaar eerder
gedaan.” De manier van onderwijs
is Smit erg goed bevallen. “Het is
een combinatie van een theoretisch
gedeelte met een stage in de wijk.
Tijdens die stage bieden we de mensen in Venray informele hulp. Het kunnen ouderen zijn, maar we hebben
bijvoorbeeld ook een vrouw geholpen die een drieling kreeg”, legt Smit
uit. “Om voor iedereen stageplekken
te vinden, hebben we geflyerd in de

wijk. Via mond-tot-mondreclame ging
het daarna zo snel, dat we uiteindelijk
een wachtlijst hadden.” Bremmers vult
aan: “Van de mensen krijgen we heel
veel waardering, zij vinden het heel
fijn dat er iemand komt. Dat we twee
groepen mensen kunnen helpen, is
gewoon super.”
Niet alleen het werk en het studeren beviel Smit goed, ook met haar
medestudenten heeft ze goede contacten opgebouwd. “We zijn een heel
hechte groep geworden. Er is echt
een band ontstaan tussen de studenten, wat tijdens de opleiding heel fijn
was.” Voor de toekomst zit ze inmiddels weer vol ambitie. “Ik heb nu een
baan, maar ik zit nu in een procedure
om verder te gaan studeren voor een

diploma op niveau 3. Dan wil ik gaan
leren en werken tegelijk.” Zo gaat het
met de meeste afgestudeerde studenten goed. Sommigen hebben al
een baan, sommigen zijn nog aan het
solliciteren. Bremmers: “Dat is ook
ons doel, mensen weer op de arbeidsmarkt brengen en tegelijkertijd hulp
bieden aan mensen in Venray. Om dat
te bereiken, kijken we naar de mogelijkheden en kwaliteiten die onze studenten hebben. Want iedereen heeft
zijn eigen kwaliteiten en door daar op
te focussen, boek je resultaten.”
Wethouder Anne Thielen is
enthousiast over het initiatief:
“De deelnemers doen niet alleen praktijkervaring op, maar leren van hun
cliënten ook wat zij belangrijk vinden.
En mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, maar niet voor geïndiceerde hulp in aanmerking komen,
krijgen dankzij de deelnemers aan het
WijkLeerbedrijf toch een steuntje in de
rug. Nog mooier dat de eerste deelnemers nu door dit traject ook een baan
hebben gevonden. Echt wat je noemt
een win-winsituatie.”

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Venrayse politiek:
arbeidsmigranten
niet huisvesten op
bedrijventerrein
Ook VVD is er geen voorstander van.
“We zeggen het al jaren: arbeidsmigranten zijn ook mensen, die moeten
gewoon fatsoenlijk kunnen wonen.
VVD wil geen grootschalige huisvesting en al helemaal niet op een
bedrijventerrein.” Cees de Vocht van
inVENtief prees de prestaties die de
arbeidsmigranten door de jaren heen
hebben geleverd voor de Venrayse
economische ontwikkeling. “De overheid, lokaal of regionaal, moet haar
verantwoordelijkheid pakken. Het is
hoog tijd dat er een oplossing gevonden gaat worden.”

Schot voor de boeg
D66 was deze avond de enige
partij die zich uitsprak voor mogelijke
huisvesting van arbeidsmigranten
op bedrijventerreinen. “Die mogelijkheid bij voorhand al afschrijven,
gaat ons te ver”, gaf Daan Janssen
aan. “Er zijn vast manieren waarop
die huisvesting daar prima kan, maar
natuurlijk niet op een concentratie-

uitvaart
onderneming

kampachtige manier. Wij blijven met
open vizier naar de discussie kijken.”
Verantwoordelijk wethouder Martijn
van der Putten (eveneens D66):
“Als gemeente zitten we middenin
het actualiseren van ons eigen beleid
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook regionaal wordt het
beleid nu ontwikkeld, maar daar kunnen we nog wel lokale accentverschillen in aanbrengen. Ik ben het met de
partijen eens: Venray moet hier haar
eigen beleid gaan maken. Ik heb het
idee dat de provincie in een andere
versnelling een schot voor de boeg
heeft genomen als het gaat om het
regionaal huisvestingskader. Wel vind
ik dat het huisvesten op bedrijventerreinen bespreekbaar gemaakt mag
worden.”
Dat betekent niet dat gemeente
Venray dat zonder meer toe gaat
staan, maar in de onderzoeksfase
waarin de gemeente zich nu nog
bevindt is nog even niks te gek, stelt
de wethouder.

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

Kantoor Venray
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Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

Gerrie
van den
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Beeldkwaliteitsplan
voor Brabander
Gemeente Venray heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de laatste uitbreiding van de wijk Brabander
in Venray. Dit nieuwe gedeelte moet een schakel vormen tussen de bestaande wijk en het aansluitende landschap.

Het laatste gedeelte van de wijk
ligt rondom de straat Tureluur, aan de
rand van Venray. “Hier is de invloed
van het landschap voelbaar”, stelt de
gemeente. Er liggen nog oude boerderijen, landwegen, bestaande bomen
en groenelementen en er is zicht op
het open landschap. “Dit deel van de
wijk heeft daarmee andere kwaliteiten
die de identiteit van de wijk bepalen.”
Dat heeft de gemeente ook zichtbaar
willen maken het stedenbouwkundig
plan. De wijk heeft daarom een mix
van woningtypes: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen
en korte rijtjes. Eerder werd dit gebied
nog bestempeld als een mogelijke
locatie voor een nieuwe supermarkt
in Venray. Met dit nieuwe beeldkwaliteitsplan is het echter niet meer
passend om er een supermarkt te vestigen, stelt de gemeente.
In het beeldkwaliteitsplan worden de algemene architectonische

criteria voor bouwplannen voor het
laatste gedeelte van de wijk beschreven. Deze spelen in op de bestaande,
op de jaren 30 geïnspireerde, bebouwing en de invloed vanuit het landschap met zijn woonboerderijen.
Beide worden vertaald in een meer
eigentijdse en afwisselende vormgeving, stelt de gemeente. Zo wil zij
eenzijdige straatbeelden voorkomen
in de wijk, door niet alleen eisen te
stellen aan de architectuur, maar ook
aan de impressie van de hele straat.
Het groene karakter van de buurt
wordt versterkt door het toepassen
van groene erfafscheidingen. Ook is
duurzaamheid heel belangrijk in het
plan, bijvoorbeeld door het gebruik
van zonnepanelen.

Oost en west
Het beeldkwaliteitsplan maakt
daarnaast onderscheid tussen het
oostelijk en westelijk deel. In het

westelijk deel wordt meer aansluiting gezocht bij de bestaande woonboerderijen en de verbinding met het
landschap. Hier bestaat een grotere
vrijheid voor de bouw van nieuwe
woningen. Het oostelijk gedeelte
wordt wat formeler en uniformer,
stelt de gemeente. Hier sluiten de
woningen meer aan bij de eerder
toegevoegde bebouwing in andere
gedeeltes van de wijk.
“Het beeldkwaliteitsplan biedt een
goede basis voor de invulling van de
bebouwing in dit laatste cluster”, zegt
verantwoordelijk wethouder Martijn van
der Putten. “We zetten in op een fijne
woonomgeving met grote groenbeleving en een gezonde mix in woningtypen met hoge kwaliteit. Door te kiezen
voor kwaliteit kiezen we vanzelfsprekend ook voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Dit deel van de
wijk wordt dan ook energieneutraal en
gasloos gerealiseerd.”

Venray wordt mogelijk
regenboogstad
Gemeente Venray onderzoekt of zij regenboogstad wil en kan worden. Steden die zich aansluiten bij dit
convenant, verklaren de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren.
Op vragen van politieke partij Samenwerking Venray tijdens de
commissievergadering van donderdag 8 februari, gaf wethouder Martijn
van der Putten (D66) aan dat Venray
nog geen regenboogstad is, maar
wel al jarenlang aangehaakt is bij
het regenboogoverleg met andere
Noord- en Midden-Limburgse plaatsen. “Dat heeft onder andere geleid
tot het diversiteitsbeleid van de provincie.” Wel heeft de gemeente inmiddels informatie opgevraagd over wat
het vraagt en opbrengt voor Venray

om regenboogstad te worden. “Er is
ons veel gelegen aan gelijke behandeling en tolerantie voor alle inwoners
van Venray, daar werken we ook al
hard aan. We zijn pilotgemeente voor
het project #RespectOn, waarmee
we gelijke behandeling en tolerantie
nastreven.”
De provincie trekt 300.000 euro
extra uit om een gelijke behandeling en emancipatie van lesbiennes,
homo’s, biseksuelen en transgenders
(of LHBTI’s) te stimuleren. Deze gelden
zijn nog niet beschikbaar voor Venray.

“De provincie wil wel met regenboogsteden en Venray kijken waarvoor de
gelden ingezet worden. Dinsdag hebben we een eerste overleg gehad.”
De wethouder geeft aan voor de
zomer meer duidelijkheid hoopt te
krijgen.
Regenboogambassadeur Robert
Westheim van Samenwerking Venray
gaf aan dat er inmiddels gesprekken
lopen over projecten in Venray, waaronder een kunstwerk en een ‘diversiteitsbank’ in het centrum. “Dat project
juichen we toe”, aldus de wethouder.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 06

Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij krijgen
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen, dat was het doel van de petitie Carnavalvrij die een Brabantse bierbrouwer opstartte. Oud-PSV’er Björn van
der Doelen werd het gezicht van de campagne. Het draagvlak voor carnaval is
vooral onder de rivieren groot. Mensen nemen meerdere dagen of zelfs een
hele week vrij en winkels en bedrijven sluiten hun deuren. Daarom zou het
een goed plan zijn als men op maandag en dinsdag van carnaval standaard
vrij krijgt. Dat is toch meer waard dan vrij met Hemelvaart of Goede Vrijdag?
Daar was in ieder geval 83,8 procent van onze stemmers het mee eens.
Toch vindt 16,2 van de stemmers het niet nodig om vaste vrije dagen

aan carnaval te spenderen. Er zijn ook heel veel mensen die het niet vieren,
waarom zouden zij tijdens deze koude dagen in februari vrij moeten nemen in
plaats van een zonnige vrijdag of donderdag in het voorjaar?
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening
via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De politieke partijen in Venray lijken te
veel op elkaar
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
In een groot deel van de politieke discussies komt naar voren dat een aantal de partijen het op veel punten eens zijn met elkaar. Twee partijen hebben
voor deze verkiezingen zelfs besloten samen te gaan, omdat ze wel heel dicht
bij elkaar lagen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag
21 maart zou het toch handig zijn als de inwoners een duidelijke keuze kunnen
maken voor welke partij ze willen gaan.
Vooral lokaal verschillen partijen gewoonweg niet zoveel. Alle partijen willen ongeveer hetzelfde voor de burgers in de gemeente. Uiteraard vinden alle
partijen dat de burgers veilig moeten zijn, dat we fijn moeten kunnen leven

en dat er meer vrijwilligers moeten komen. De partijen verschillen wel eens in
aanpak, maar in principe willen ze allemaal hetzelfde.
Daarentegen kun je ook zeggen dat het helemaal niet zo is dat de partijen
veel op elkaar lijken. Natuurlijk zijn ze het op algemene zaken het wel eens,
dat zijn zaken waar iedereen in Nederland het wel over eens is. Het is aan de
debatleiders om scherpe vragen en stellingen te verzinnen waarbij de tegenstellingen duidelijker aan het licht komen. Inhoudelijk verschillen de partijen
genoeg, maar daar moet wel op ingespeeld worden.
De politieke partijen in Venray lijken te veel op elkaar. Wat vindt u?

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.

Durf te kiezen voor kunst en cultuur
Ik was net drie maanden in Nederland toen mijn mentor op ISK
(Internationale Schakelklas) op eigen initiatief en op eigen kosten, de
hele klas meenam naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Ik zal die
kennismaking met Nederland door de eeuwen heen nooit vergeten.
Niet alleen omdat ik het mooi en
indrukwekkend vond, maar vooral
omdat ik de Nederlanders beter kon
begrijpen: waar ze vandaan komen, de
innovatieve geest en het DNA van de
hedendaagse maatschappij. Dat is precies wat cultuur doet, het ontwikkelt
begrip voor andere normen, waarden
en culturen. Kunst en cultuur bepalen
de identiteit van een mens, een groep,
een volk, een land. Maar het doet nog

veel meer dan dat. Creativiteit stimuleert het vermogen om problemen op
te lossen, om te innoveren. Het is de
voornaamste drijfveer van een markteconomie. Het zorgt voor dynamiek.
Het trekt mensen aan, een gemeente
met een rijke culturele sector is aantrekkelijker als vestigingsplaats. Daarom wil
D66 ook in de komende vier jaar investeren in kunst en cultuur. Zo willen wij
subsidie voor monumenten herinvoe-

ren, zijn we voor betere bescherming
van Venrayse stads- en dorpsgezichten,
willen wij jongeren kansen geven om
initiatieven te ontplooien, willen wij
cultureel ondernemerschap stimuleren,
en willen wij dat de Venrayse culturele
instellingen stabiel blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen toekomstige generaties ook genieten van
het culturele netwerk dat we hier reeds
hebben en kunnen zij datgene doen
waar Nederland al eeuwen zo goed in
is: innoveren. Want zonder innovatie
zou Kipster niet bestaan en zou Inalfa
nog steeds breinaalden en oliekachels
maken.

Emina Joosten-Beslagic,
kandidaat-raadslid D66 Venray

Wat beweegt Michel Gerrits 
om zich kandidaat te stellen voor de VVD?
Als 18-jarige ben ik lid van de VVD geworden, omdat ik denk dat het
liberale gedachtegoed een verrijking is voor de Nederlandse samenleving. Na zeven jaar VVD in de regering is dat voor mij alleen maar duidelijker geworden.
Nu zou ik graag zien dat we
dit beleid ook in Venray in kunnen zetten voor een efficiënt
gemeente-apparaat, een goed
ondernemingsklimaat en een prettige leefomgeving met voldoende
kansen voor iedereen die bereid is
om de handen uit de mouwen te
steken. Daarom stel ik mij kandidaat
en vraag ik om uw stem. Zodat wij

van de VVD ons in kunnen zetten voor
een Venray waar het voor bedrijven
aantrekkelijk is om zich te vestigen en
zodat er werkgelegenheid is voor alle
lagen van de bevolking.
Wij willen een Venray waar jongeren een jeugd kunnen hebben waarin
ze zich veilig en gewaardeerd voelen.
Het stimuleren van mogelijkheden
voor sport, onderwijs en vermaak in

de regio kunnen hieraan bijdragen.
Vanuit mijn agrarische achtergrond
wil ik mij ook graag inzetten voor een
welvarende agrosector met een breed
draagvlak in de maatschappij. Te vaak
wordt de agrarische sector nog uitsluitend als overlastgevende factor
gezien. Dit terwijl de Nederlandse
landbouw één van de meest vooruitstrevende ter wereld is. De ondernemers in deze sector moeten zoveel
mogelijk vrij worden gelaten om
te kunnen innoveren. Hierbij wordt
natuurlijk wel rekening gehouden met
omwonenden.

Michel Gerrits, kandidaat-
gemeenteraadslid VVD Venray

Forum voor
Democratie
Kandidaat voor de
Amsterdamse gemeenteraad
Ramautarsing (Forum voor
Democratie) refereert aan
onderzoeken waarin een
verband word gelegd tussen
IQ en volkeren. Concreet:
Ramautarsing impliceert een
relatie tussen het hebben van
een donkere huidskleur en
een lager IQ.
Natuurlijk is het dan wachten op kritiek. Immers, hoeveel
idioterie kan een mens hebben?
Partijleider Thierry Baudet
benoemt dit niet te begrijpen
en sidekick Hiddema claimt dat
er wetenschappelijke bewijzen
aan deze claim ten grondslag
liggen. Binnen de Forum voor
Democratie weten ze blijkbaar
meer (waar halen ze de tijd
vandaan?), want ondanks het
feit dat er heel veel onderzoek
verricht is naar de vraag welke
landen hoog scoren en welke
landen minder hoog scoren op
intelligentie, zijn onderzoekers
voorzichtig met het formuleren
van conclusies. Simpelweg
omdat men niet goed weet hoe
de onderliggende data te interpreteren. Veel meer dan dat
omgevingsfactoren óók een rol
spelen bij (de ontwikkeling van)
intelligentie, communiceert
men dan ook niet.
Van Ramautarsing verwacht
ik niet veel meer, de man
ontbeert de sluwheid van een
Baudet of Hiddema en heeft
politieke zelfmoord gepleegd.
Bij Baudet en Hiddema ligt dit
als gekozen volksvertegenwoordigers anders. Blijkbaar vinden
zij gehoor bij een deel van onze
samenleving en dit roept de
vraag op binnen welke omgeving de heren zich ophouden.
Jimmy
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Vic Luijkx ontwikkelt eigen stemwijzer

‘Mensen helpen met hun keuze’
De gemeenteraadsverkiezingen zijn al over ruim een maand, maar Vic Luijkx (18) uit Leunen
merkt dat veel mensen nog geen idee hebben op welke partij ze moeten stemmen en hoe ze
deze keuze moeten maken. Daarom is hij bezig met het ontwikkelen van een online stemwijzer,
waarmee inwoners van Venray kunnen uitzoeken welke politieke partij het meest overeenkomst
met hun eigen standpunten.

Voor Vic is het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart de eerste keer
dat hij mag stemmen. De verkiezingen leven wel
in Venray, merkt hij, maar voor veel mensen is
het nog lastig om te bepalen op welke partij zij
willen stemmen. Vic: “Het viel me op dat er hier
nergens een stem- of kieswijzer is voor de lokale
verkiezingen. Vorig jaar hebben de partijen PP2
en inVENtief wel gepleit voor een onderzoek of
de gemeente zo’n stemwijzer zou kunnen maken,
maar onder andere de VVD was fel tegen. Dat
zou niet de taak zijn van het College van B&W.
Toen één van mijn vrienden laatst zei op GroenLinks
te willen stemmen in Venray (die als partij niet
meedoet in Venray, red.), besloot ik me te verdiepen in het ontwikkelen van een stemwijzer en het
gewoon zelf te gaan ontwikkelen”, lacht hij.

Eigen softwarebedrijf
Samen met Omroep Venray, waar Vic al sinds
zijn elfde voor werkt, Stichting Burgers van Venray,
mijnvenray.nl en besloot hij de stemwijzer voor
Venray te maken. “De software is hiervoor heel
belangrijk”, legt hij uit. “Kopen is heel duur, dus
ben ik het zelf gaan ontwikkelen. Dat was ontzettend interessant om te doen, want ik moest echt
nadenken over hoe je mensen het beste stemadvies kunt geven.” Niet iedere 18-jarige kan zomaar
software ontwikkelen, maar Vic heeft zijn eigen
softwarebedrijf Innoviction, waarmee hij onder
andere een computerprogramma voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers heeft ontwikkeld. “ICT zelf is niet per se mijn passie, maar wel

de manier waarop je het kunt inzetten.”
Behalve de software, zijn de stellingen in een
stemwijzer ook heel belangrijk, stelt Vic. “We zijn
met een groep van ongeveer tien vrijwilligers in
totaal twintig stellingen aan het maken aan de
hand waarvan de politieke voorkeur van mensen
naar voren komt. Onder andere bladkorven, de
N270, hondenpoep, windmolens en zonnepanelen
komen aan bod.” De zeven partijen in Venray vullen de stellingen zelf ook in en kunnen een korte
toelichting geven. Als de stemwijzer helemaal af
is, kunnen mensen zelf online aangeven in hoeverre ze het eens zijn met een bepaalde stelling.
Uiteindelijk berekent de software achter de stemwijzer voor iedere partij het percentage waarop
de antwoorden van de invuller overeenkomen
met die van de partij. Vic: “Zo ziet iemand meteen
welke partij het meest overeenkomt met zijn of
haar eigen mening.”
“Ik hoop dat het veel mensen gaat helpen”,
gaat Vic verder. “Er zijn natuurlijk verkiezingsdebatten en mensen kunnen de partijprogramma’s
van de partijen ook doorlezen. Maar dat heb ik
zelf al gedaan bij een paar partijen en ik vind het
nergens heel concreet. Goed onderwijs voor de
jeugd, natuurlijk wil iedere partij dat. De stemwijzer dwingt hen echter om keuzes te maken, ook bij
de moeilijke onderwerpen.” Zelf gaat hij in ieder
geval zeker gebruikmaken van zijn eigen stemwijzer. “Ik ben heel benieuwd wat er bij mij uit gaat
komen, want nu heb ik echt nog geen idee wat
ik moet stemmen.” Vic verwacht de stemwijzer
begin maart te kunnen presenteren.

Zelf aan de slag met ‘Evie’
Pieker je wel eens? Of slaap je niet goed? Met Evie kun je thuis, in je eigen
tempo en wanneer het jou uitkomt met online zelfhulp aan de slag. Op
deze manier kun je zoveel mogelijk voorkomen dat klachten erger worden.
Evie is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’. Met Evie kun je zelf anoniem aan de slag

Gemeente in gesprek over zorg

gaan met lichte psychische klachten. Evie biedt onder andere zelfhulpprogramma’s
aan als ‘Beter slapen’, ‘Je probleem in kaart’ en een training ‘Mindfulness’. Het doel

De gemeente Venray ontwikkelt nieuwe plannen voor de zorg en

is dat je je beter voelt en je op je eigen manier aan die verbetering werkt. Evie

ondersteuning van de inwoners. We willen onze inwoners hier graag

geeft je kennis over een speciﬁek onderwerp en daagt je uit hier iets mee te doen.

bij betrekken. Medewerkers van de gemeente gaan de komende

Het voordeel is dat je aan je doelen kunt werken, waar en wanneer het jou uitkomt.

weken het gesprek met u aan, om zoveel mogelijk ideeën en

Ook kun je op ieder moment de informatie nog eens teruglezen.

meningen te verzamelen.

Evie is getest en wordt ondersteund door huisartsen, gemeenten en POH-GGZ.

Bijzondere gesprekken

Locaties

Kijk voor meer informatie op evie.nl.

Dit jaar willen we een nieuw plan

Medewerkers of bestuurders van

aan de gemeenteraad voorleggen.

de gemeente (te herkennen aan

Voor dit plan gaan we input ophalen

een badge) bezoeken de komende

door in gesprek te gaan met onze

tijd allerlei plekken om het

inwoners. Deze gesprekken kunnen

gesprek aan te gaan met inwoners

gaan over opvoeden, zorg en

van verschillende leeftijden en

ondersteuning, inkomen en wonen.

achtergronden. Zo bezoeken we een

De gemeente wil achterhalen hoe

peuterspeelzaal, diverse scholen en

de inwoners denken over de rol van

de bibliotheek. Maar we zijn ook te

de gemeente maar ook over hun

vinden in de sporthal, het zwembad

eigen rol. Door extra spelelementen

en bij verschillende verenigingen.

toe te voegen hoopt de gemeente
met een divers publiek in gesprek

Deelname aan deze gesprekken is

te raken. Zo gaan de medewerkers

uiteraard niet verplicht, maar we

rond met het levenswegspel, een

hopen op uw medewerking! Alvast

op maat gemaakt levensgroot

onze hartelijke dank daarvoor.

bordspel.

Venray, focus op mensen
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Harrie van Oosterhout – lijsttrekker VVD

‘Ik spring gewoon in het diepe’
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart gaat HALLO Venray in gesprek
met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Wie zijn zij en wat willen ze bereiken met hun partij? In deze
aflevering lijsttrekker Harrie van Oosterhout van VVD Venray.

geen idee waar ik aan begin, ik spring
gewoon het diepe in. Daar moet je
toch een beetje zelfvertrouwen voor
hebben, denk ik.” Dat hij nog niet alle
dossiers van buiten kent, kan misschien
een nadeel voor hem zijn, verwacht
Harrie. “Maar het voordeel is dat ik
wel al die onderwerpen heel onbevangen in kan gaan. Ik ben van plan echt
mezelf te blijven en het op mijn eigen
manier aan te gaan pakken. Ik kan wel
het verhaal van iemand anders gaan
vertellen, maar daar prikken mensen
zo doorheen.” Minder zin heeft Van
Oosterhout in alle politieke spelletjes.
“Daar weet ik nog niet zoveel van.
Liever ga ik ook uit van inhoudelijke
argumenten, maar ik weet ook wel dat
er meer meespeelt dan alleen dat. “

GroenRechts

Het was even omschakelen voor
Harrie van Oosterhout (64) uit Leunen,
toen hij net voor het officieel vaststellen van de kieslijsten ineens als
lijsttrekker van VVD Venray gekozen
werd. Omdat de oorspronkelijke nummer één van de lijst, Frank Hazeu, van
de regionale afdeling VVD Maasland
niet op de kandidatenlijst mocht staan
vanwege zijn eerdere bestuursfunctie
bij die afdeling, ging het lijsttrekkerschap naar Van Oosterhout. “Ik had mij
niet kandidaat gesteld, maar als nummer twee op de lijst moest ik wel mijn
verantwoordelijkheid nemen”, vertelt
hij. “Het alternatief was dat we niet
mee zouden doen aan de verkiezingen en dat was natuurlijk niet mogelijk.” Van origine is Van Oosterhout

bouwkundige, maar hij maakte in de
jaren 80 de overstap naar de brandweer en kwam vanuit Asten in Venray
wonen. Daar werd hij commandant van
de brandweer en daarna werkte hij
bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord
als manager van de brandweer en als
regisseur crisisbeheersing. Politiek
heeft hem altijd geboeid. “Ik stem
natuurlijk vanaf mijn 18e. Stemmen
vind ik ontzettend belangrijk, dat is
iedereens morele plicht. Uiteindelijk
constateerde ik dat ik eigenlijk altijd
op dezelfde partij stemde, dus wilde
ik een stapje verder gaan dan alleen
dat kruisje zetten bij iedere verkiezing.” Van Oosterhout werd lid van de
lokale VVD en stond voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014

op de lijst, maar kwam niet in de raad.
Wel werd hij voorzitter van de afdeling
VVD Venray, totdat deze afdeling twee
jaar geleden opging in de regionale
afdeling Maasland.

‘Mezelf blijven’
In tegenstelling tot de andere lijsttrekkers heeft Van Oosterhout nog
geen ervaring als lijsttrekker of raadslid. “Nu ik op plaats één op de lijst sta,
ga ik er wel van uit dat ik komende
periode in de raad kom. Ik werk minder, dus heb ik daar ook meer tijd en
ruimte voor.” Behalve tijd en ruimte
heeft hij er vooral veel zin in om
plaats te nemen in de gemeenteraad.
“Ik stond altijd langs de zijlijn en nu
mag ik zelf in het veld. Eigenlijk heb ik

Met de VVD wil Harrie zich de
komende raadsperiode in gaan zetten om meer VVD te laten zien in
Venray. “De gemeente mag van ons
wel wat meer op de centen gaan passen”, geeft hij aan. “Kijk maar eens
naar de Floriade, het kunstencentrum
of de verbouwing van de schouwburg. Dat blijft gemeenschapsgeld dat
de gemeente wel heel gemakkelijk
neerlegt. De VVD wil dat veel zakelijker benaderen en daarnaast ook meer
vooruit gaan kijken, zodat het potje
‘onvoorzien’ niet telkens gebruikt
hoeft te worden.” Een ander speerpunt
van de partij is zo min mogelijk betutteling. “Dat is ook waarom ik zelf lid
ben geworden van de VVD. Ik vind dat
mensen zoveel mogelijk zelf hun zaken
moeten regelen. Natuurlijk is een sociaal vangnet ook belangrijk, maar de
vraag is hoe hoog dat net moet hangen.” Particuliere initiatieven wil de

VVD zoveel mogelijk ondersteunen.
“Dat hoeft niet per se met geld, de
gemeente kan ook faciliteren.”
Duurzaamheid is voor de VVD
ook een belangrijk thema. “Wat dat
betreft mag je ons wel GroenRechts
noemen”, lacht hij. “Ook hier stoor ik
me eraan dat de overheid te weinig
vooruit kijkt. We mogen geen zooitje maken van de wereld, want we
moeten deze door kunnen geven aan
onze volgende generatie.” Daarnaast is
Van Oosterhout van mening dat Venray
zich veel meer zou moeten oriënteren
op de buurgemeenten in het westen,
in plaats van in het zuiden. “Nu wordt
er vaak gekeken naar Venlo of zelfs
naar Maastricht, maar we vergeten
de verbinding met Brabant. Zo is de
N270-verbinding richting Helmond en
Eindhoven heel slecht, terwijl er wel
veel mensen vanuit Venray daar werken. De maatregelen in het plan Via
Venray mogen wat de VVD betreft nog
veel verder gaan.” Wat betreft huisvesting van arbeidsmigranten ziet de
VVD vooral heil in kleinschalige oplossingen. “Ook zij moeten fatsoenlijk en
veilig kunnen leven. Dan denk ik eerder aan huisvesting voor tientallen dan
honderdtallen arbeidsmigranten.”
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt de VVD toch
wel zeker één extra zetel te krijgen,
bovenop de twee die ze nu heeft.
“De landelijke VVD heeft het de afgelopen tijd heel goed gedaan, maar dat
zien we nog niet helemaal terug in
Venray. Tijdens de vorige verkiezingen
kregen we twee zetels en bijna kregen
we daar nog een restzetel bij. Nu zouden we toch wel heel graag drie zetels
willen. Of meer natuurlijk. Maar het zijn
de inwoners die dat gaan bepalen.”

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.

De CDA-gedachte met vastelaovend
CDA Venray stelt niet de overheid centraal. Als de overheid alles regelt,
ontdek je niet dat je wel talenten hebt. Als je dat talent vervolgens inzet,
draagt dat bij aan je geluk. Het CDA stelt ook niet het individu centraal. De
samenleving wordt niet beter als je enkel voor eigen geluk gaat.
Het CDA stelt wel de Venrayse
samenleving centraal: de wisselwerking tussen alle talenten.
Je buurt, je vereniging, je collega’s.
Ambachtslieden en mensen op kantoor vullen elkaar aan. Zonder elkaar
kom je nergens. Pas bij een goede

wisselwerking zet je unieke dingen neer. Kijk bijvoorbeeld naar alle
Venrayse verenigingen. CDA Venray
hecht waarde aan tradities, waaronder vastelaovend. Zo brachten we de
wagenbouwers van de prinsenwagens
weer frikandellen om onze waard-

ering uit te spreken. Deze prachtige
wagens hebben jullie weer allemaal
kunnen zien. Bij één van de wagenbouwgroepen kregen we tijdens de
rondleiding een prachtig voorbeeld
van wisselwerking tussen talenten te
horen. Uiteraard had je de ambachtslieden van jong tot oud, man en vrouw.
Dan had je degene die ervoor waakte
dat de veiligheid gewaarborgd blijft, in
samenspraak met de andere wagenbouwgroepen. Ook zorgden ze ervoor,

dat degenen die van karakter stiller
zijn juist als ‘kartrekker’ van de groep
werden aangewezen. Juist dit is een
prachtig voorbeeld van hoe CDA Venray
de samenleving ziet. De ‘maatschappelijke verbanden’ staan voorop,
waarin ieders talent tot zijn of haar
recht komt. Het is de taak van de overheid om deze pioniersgeest te stimuleren en te faciliteren.
Bram Jeurissen,
gemeenteraadslid CDA Venray

De inwoner centraal
Het zit er weer op! Na feesten, vieren, lol hebben, gekheid en alles
op de hak nemen, moeten we weer ‘gewoon’ gaan doen. Het carnavalspakje is in de was en gaat weer schoon in de doos en naar de zolder.
Met het verdwijnen van de carnavalsaankondigingen en kranten vol
met foto’s van prinsen, adjudanten
en optochten, komen er in het kader
van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart foto’s

van lijsttrekkers, posters van partijen
langs de weg en in het veld en allerlei
politiek getinte artikelen in de krant.
Het lijken twee heel verschillende werelden. En toch is dat niet
zo. Het gaat namelijk over Mensen.

Met een hoofdletter. En dat vindt
Venray Lokaal nou precies het belangrijkst. Dat blijkt ook uit het verkiezingsprogramma. Dat is geschreven
rond het leven van de mensen van
Venray.
Eerst word je geboren, je gaat naar
school, je studeert door, je gaat bij een
club, dan wil je graag fijn wonen, een
mooie baan, en als je ouder wordt,

wil je goede zorg ervaren. Vanuit al
die aspecten is het programma
van Venray Lokaal geschreven.
Voor en door de mensen van Venray.
Want daar doen we het voor.
Daarom heeft Venray Lokaal als
een van de speerpunten: De inwoner
centraal.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van Venray Lokaal
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Rondleiding bij Omroep Venray
Veldeke Venray organiseert op woensdag 21 februari een rondleiding door de studio’s van Omroep Venray
in Venray. Vanwege beperkte plek hebben ze twee groepen: één om 13.30 uur en één om 19.30 uur.
Bij de middagrondleiding
kunnen deelnemers zien
en horen hoe ‘t programma
Gouden Accoorden van Liesbeth
Lucassen wordt opgenomen,

dat ‘s zondags uitgezonden wordt.
Tijdens de avondrondleiding
wordt het programma Venrods
Ketierke live uitgezonden. Voor de
rondleiding is aanmelding

verplicht. dit kan voor zaterdag
17 februari via e-mail naar
veldeke.venroj@gmail.com
Niet-leden van Veldeke betalen
een kleine bijdrage.

Taalcafé bij BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert donderdag 22 februari een Taalcafé. Dit wordt maandelijks gehouden om
samen de Nederlandse taal te oefenen.
Tijdens het taalcafé kunnen mensen die nog niet zo lang
Nederlands praten, oefenen met
mensen die de taal goed spreken.

Jeugd-IVN:
herken de wolf
Jeugd-IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 25 maart voor
kinderen van 6 tot en met 11 jaar een activiteitenmiddag over wolven.
De middag begint om 14.00 uur in het JUG in Geijsteren en duurt tot
16.30 uur.
De wolf is een dier dat vroeger
in Nederland leefde, maar al lang is
verdwenen. Sinds kort is de wolf weer
terug in Nederland en is zelfs in de
buurt van Venray geweest. Het JeugdIVN organiseert de middag en laat de
jeugd van alles beleven en zien over
de wolf. Deelnemers gaan buiten een
opdrachtencircuit doen, een wolven-

jacht spelen en onderzoeken waar
een wolf een slaapplek zou kunnen
maken. Ruiken, horen en zien zijn heel
belangrijk: hoe vangt een wolf zijn
prooi? Er wordt een filmpje bekeken
en een wolvenquiz gedaan. Deelname
is gratis. Aanmelden kan via mail naar
jacobs_marleen@hotmail.com
(uiterlijk vrijdag 16 februari).

Elke bijeenkomst heeft een ander
thema. Het Taalcafé is elke laatste donderdag van de maand van
13.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek

Venray. Deelname is gratis en van
tevoren aanmelden is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl

Einzelgängeroptocht naar
Geijsteren
In navolging van carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik mogen de Keieschieters uit Geijsteren
volgend jaar de Einzelgängeroptocht van Limburg organiseren. Dat liet de carnavalsvereniging op dinsdag
13 februari weten.
De Einzelgängeroptocht, een
optocht voor eenlingen, vindt sinds
2015 elk jaar met halfvasten plaats.
De organisatie is in handen van pro-

vinciale omroep L1 en elk jaar vindt de
tocht plaats in een dorp met maximaal
1.111 inwoners. In 2017 vond de tocht
plaats in Mechelen en dit jaar zal deze

op zondag 11 maart door Kessel-Eik
trekken. Die eer valt in 2019 dus te
beurt aan Geijsteren. Dan vindt de
tocht plaats op zondag 31 maart.

IVN Geijsteren-Venray

Lezing over geologie
Schotland
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 19 februari een lezing over de geologie van Schotland.
De lezing start om 20.00 uur in zaal De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Gijs de Reijke.

GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Tijdens de lezing komen de
geologie en de geomorfologie van
Schotland aan bod. Aan de hand van
zijn foto’s beschrijft Gijs de Reijke
diverse geologisch bijzondere locaties
in Schotland. Hij vertelt onder andere
over plekken waar in de loop van mil-

joenen jaren fossielen en mineralen
zijn ontstaan.
De geologie van Schotland is verrassend gevarieerd voor de grootte
van het land, aldus de organisatie.
Het land heeft ook een belangrijke
rol gespeeld in ontdekkingen als

platentektoniek en de ontwikkeling
van theorieën over de vorming van
gesteenten.
De Reijke maakt foto’s, waarbij
zijn voorkeur uitgaat naar natuurfoto’s
waarbij de ontstaansgeschiedenis van
de aarde goed naar voren komt.
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Verhuizing De Ont-Moeting

‘Een omschakeling en een uitdaging’
Tweedehandswinkel De Ont-Moeting is verhuisd van het oude pand in ’t Brukske in Venray naar het gebouw waar voorheen basisschool
De Toverbal zat, aan de Sint Ursulastraat in Venray. Sinds kort hebben Diana Werts en Anita van Schaaik de winkel weer geopend in het nieuwe pand.

de opening moest De Ont-Moeting
naar de oude Aldi in ’t Brukske verhuizen. En ook daar bleef de winkel
niet lang. “We wisten van tevoren al
dat we daar weer vrij snel weg moesten, omdat we maar een contract
van achttien maanden hadden. Toch
vonden we het wel jammer dat we
weg moesten uit ’t Brukske.” De winkel verhuisde naar de oude Toverbal,
maar ook de huidige vestiging is maar
tijdelijk. Werts vertelt: “Er liggen plannen voor een samenwerking met de
Voedselbank, de Speelgoedbank en
dergelijke instanties. We willen graag
met z’n allen in één, centraal gelegen
pand. Hoewel dat allemaal nog niet
zo snel gaat als we hopen, is dat zeker
een belangrijk doel voor de toekomst
van De Ont-Moeting.”

‘We zien het als
een uitdaging’

Diana en Anita in hun nieuwe winkel
De Ont-Moeting bestaat sinds
2015 en is een tweedehandswinkel
bedoeld voor mensen met een smalle
beurs. “Zij kunnen hier ten eerste
voor een lage prijs kleding en kleine
huishoudelijke spullen kopen. Maar de
Ont-Moeting dient, zoals de naam al
zegt, ook als een ontmoetingsplek.
Vaak komen mensen met een laag
inkomen maar weinig van huis en
hier kunnen ze gezellig een kop koffie
komen drinken of een praatje komen
maken. Dat gezellige, huiselijke is iets
dat ons van andere kringloopwinkels

onderscheidt”, vertelt Diana Werts.
De Ont-Moeting was de afgelopen
jaren gevestigd in de wijk ’t Brukske,
maar kon daar niet blijven. Het huurcontract dat Werts en Van Schaaik
hadden liep af, dus moesten de twee
op zoek naar een nieuw pand. “Dat is
allemaal heel snel gegaan”, vertelt
Werts. “Net voor kerst hoorden we dat
we op 11 januari uit het pand moesten. Tussen kerst en oud en nieuw
werd bekend dat we in De Toverbal
terecht konden en nog geen maand
later openden we hier al de deuren.”.

De oude basisschool is de derde
locatie van De Ont-Moeting. De winkel vestigde zich bij het ontstaan in
2015 in het oude Chinese restaurant
in ’t Brukske. “Na een training van
Wonen Limburg ontstond bij ons het
idee voor een Oud en Nieuw Fair”,
legt Werts uit. “Daarvoor hebben we
toen heel veel kleding ingezameld.
Het was een succes, maar na de fair
hadden we nog heel veel kleding over.
We vonden het zonde om alles weg
te doen en hebben toen in samenwerking met Wonen Limburg een

stichting opgericht en De Ont-Moeting
geopend.” Voor Diana was De OntMoeting vanaf toen een belangrijk
onderdeel van haar leven. Na een
tijdje kwam Anita erbij en voor haar
werd de winkel net zo belangrijk.
“We zijn allebei arbeidsongeschikt.
De Ont-Moeting zorgt ervoor dat we
niet thuiszitten. En dat we daarbij
mensen met een smalle beurs kunnen helpen, dat is geweldig”, vertelt Werts. “We verdienen er zelf qua
geld niets aan, maar het brengt ons
heel veel energie.” Nog geen jaar na

Meten = weten

De verhuizing was hectisch en
zwaar voor de dames. Anita: “Ik dacht
nog: dit krijgen we nooit klaar.”
Met behulp van familie en vrienden
werd de klus echter geklaard en beide
eigenaressen hebben nu, ondanks alle
stress van het verhuizen, vooral veel zin
om er op de nieuwe locatie iets moois
van te maken. “Natuurlijk moeten we
het hier weer allemaal opnieuw opbouwen. Dat is een hele omschakeling en
zeker niet gemakkelijk, maar we zien
het ook een uitdaging. In de eerste
week hebben we alleen maar nieuwe
gezichten gezien, die heel enthousiast
zijn over de winkel. Dat is in ieder geval
vast heel positief. Nu is het hopen dat
de mensen uit ’t Brukske ons ook weer
gaan vinden en dat we ook ons netwerk
in deze wijk weer wat kunnen vergroten”, zegt Werts. Van Schaaik vult aan:
“De winkel is immers voor iedereen.”
Meer informatie over de winkel is
te vinden op de Facebookpagina van
De Ont-Moeting.

Indoor rommelmarkt

De juiste start voor een geslaagde
teelt. Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
- vaste gift en variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 15.30 uur

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

De inwoner centraal

Verhoging mantelzorgwaardering

Gezonde woon- en leefomgeving

Permanent zorgloket in het gemeentehuis

Verantwoord beperken intensieve veehouderij

Onafhankelijke gemeentelijke ombudsman

Goede, betaalbare huisvesting

Enkel doelmatig subsidiëren

Blad/groenkorven terugbrengen

Handhaven en regels naleven

Beter fietsnetwerk

Duurzaamheid is de standaard

Heldens Markten houdt op zondag 25 februari
aanstaande een gezellige indoor rommelmarkt
in de sporthallen van S.S.H.
Adres: Piushof 137, 5981 VW Panningen

De entree is tot 12 jaar gratis.Vanaf 12 jaar € 2,Info standhouders bel:
06-24452810 of 06-51890760

www.heldensmarkten.nl

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Optochten Venray
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Plaatjes kijken

Veulen

Vredepeel

Venray

Wanssum

Leunen

Blitterswijck

WAUW
Castenray

MOJ
Ysselsteyn

Merselo
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Einzelgängers, kleine groepen, grote groepen en hier
en daar een schitterende praalwagen: alle vormen
kwamen voorbij in de veertien optochten die de
afgelopen dagen door Venray trokken. Mensen met bonte

Geijsteren

Leunen

Oostrum

Smakt

kostuums en geschminkte gezichten of een simpele outfit
met een gevatte woordgrap liepen tussen joekskapellen,
vriendengroepen en prinsenwagens. HALLO Venray was
bij alle optochten aanwezig en maakte sfeerreportages.

Een selectie vindt u hier, alle foto’s vindt u op
www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray
(Foto’s: redactie HALLO Venray, Rob Beckers, Hangama Olomi en
EvdMfotografie)

Heide

PROOST

Oirlo

Merselo

Veulen
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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Optochten Venray 2018
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Ysselsteyn

16

cultuur

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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aan
Mathijs Linders

De voor
delen van
carnaval
Voor sommigen (of velen)
van jullie zal dit een vreemde
titel zijn: carnaval heeft toch
alleen máár voordelen?
Je kunt jezelf helemaal lam
zuipen, zelfs als je
minderjarig bent. Je kunt met
vrienden uithangen en jezelf
helemaal lam zuipen en je
kunt je verkleden terwijl je
jezelf helemaal lam zuipt.
Nu ben ik persoonlijk van
mening dat al dat zuipen ook
nadelen heeft, maar wie
weet, misschien ben ik
overbezorgd en te voorzichtig.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Mathijs Linders
14 jaar
Dendron College
Blitterswijck

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou wel in Amerika willen wonen,
omdat het daar veel mooier is dan in
Nederland. Het hoeft geen luxe cultuur
te zijn, als het maar een rustige is. Ik
vind veel dingen mooi aan de cultuur,
want je mag er veel meer dan in
Nederland. Ik mis hier dat alles ver uit
elkaar ligt en dat je daardoor ver moet
rijden voor een grote stad, terwijl de
meeste mensen in Amerika al in de
stad wonen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag naar het leger willen
en daar leren voor straaljagerpiloot.
Dan zou ik op verre reizen gaan zoals
naar Irak of Afghanistan en dan in
een formatie vliegen met meerdere
straaljagerpiloten. Dat lijkt mij echt
heel vet.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde altijd graag met
miniatuurauto’s, dus ook met Lego en

Playmobil. Daar bestond mijn jeugd
vooral uit.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik vond vroeger enge films altijd heel
eng. Dat bezorgde mij veel kippenvel,
vooral als er enge monsters of wezens
in speelden die allemaal mensen
doden.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb gekregen was van mijn moeder. Zij zei
altijd: ‘Ga altijd je eigen gang en loop
nooit met anderen mee’.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik zou zo geen grote beslissing weten
die ik onlangs heb genomen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
was met een paar vrienden in de klas.
Het was voor de grap, maar ja, die
verwijder je dan meteen.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Via de basisschool heb ik mijn beste
vriend ontmoet. Hij heet Cas en we
praten altijd heel veel. Ook als we

naar school moeten, fietsen wij altijd
samen als we het zelfde eerste uur
hebben. Hij komt ook wel eens naar
mijn huis.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want
dan kan je lekker sportief bezig zijn
en je bent vrij met wat je kan doen.
Het stomste vak vind ik levensbeschouwing. Daar gaat het altijd over
hetzelfde dus soms val je gewoon half
in slaap, omdat het toch alleen maar
over het zelfde gaat. Het gaat altijd
over geloven en dat is best wel heel
saai.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Dat is bij
de rozenkwekerij hier in het dorp.
Het werk dat we daar doen is heel
afwisselend. Soms werken we buiten, soms binnen of soms in de kas.
Als daar geen werk is, werk ik meestal
mee met mijn vader in de boomkwekerij.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Meestal ga ik op een avond in het
weekend met vrienden gamen op de
Playstation. Dat is altijd heel leuk,
maar ik ga ook wel eens naar een

feestje van een vriend, kennis of
familie.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn vader.
Ik vind dat hij het allemaal goed voor
elkaar heeft en dat hij goed met
ons om kan gaan. Dat wil ik later
natuurlijk ook.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik denk dat veel mensen ervan
opkijken als ik zeg dat ik op golfen
zit, want dat zie je natuurlijk niet
zo vaak. Iedereen denkt: die zit
natuurlijk op voetbal.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees niet zo veel boeken, want ik
kijk meer films. Het laatste boek dat
ik wel leuk vond, was Oorlogswinter.
Dat moesten we voor school lezen en
dat vond ik wel een leuk boek.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan 26 willen zijn, want dan
kan ik mijn beroep doen en dan
ben ik oud genoeg om te mogen
autorijden. Dat zou voor mij de beste
leeftijd zijn.

Eigenlijk wilde ik het vandaag hebben over de economische en culturele gevolgen van
vastelaovend. Je weet wel, die
dingen waar iedereen mee zit
wanneer ze een avondje gaan
stappen. In de eerste plaats
denk je misschien dat dit
nergens op slaat: hoe kan
carnaval economische voordelen hebben? De dagen daarop is
iedereen te moe en ziek om
productief te zijn. En dit klopt,
na carnaval meldt ongeveer 15
procent van de werkende bevolking zich ziek, wat tot een
economisch verlies van een
paar miljoen werkdagen leidt.
Dit wordt echter opgeheven
door de investeringen die
mensen tijdens carnaval maken.
De echte carnavalssteden zoals
Düsseldorf en Keulen verdienen
honderden miljoenen euro’s.
Deze opbrengsten komen voort
uit transport, entree, attributen
en niet te vergeten, bier. Ook de
foodtrucks profiteren van de
influx aan potentiële klanten.
Döner is normaal al lekker, en
zeker na een avondje hard
feesten. Als laatste is carnaval
een goed feest voor de saamhorigheid. Nieuwe vrienden zijn
snel gemaakt op de dansvloer
en het maakt niet uit wie het is,
zolang ze maar bereid zijn tot
het einde te gaan.
Tom
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Agenda t/m 22 februari 2018
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Rond de tafel met Mendiena
Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Mendiena Boer, Ondernemen in
Resultaat
Locatie: Kienhout 14 Ysselsteyn
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Theehuisconcert
Trio Escapada

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: dansschool Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Tijd: 18.45-20.00 uur
Organisatie: Yogajolanda
Locatie: yogaschool Kurukshetra, Sint Annapark Venray
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Theatervoorstelling De Vrouw Die
Alles Had

wo
21
02

Rondleiding bij Omroep Venray
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Veldeke Venray
Locatie: Omroep Venray Venray

Eten bij eetpunt EVA
Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Dementheek café

Rondleiding bij Omroep Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Veldeke Venray
Locatie: Omroep Venray Venray

Dorpsraadvergadering

Cabaretvoorstelling Henry van
Loon Sleutelmoment

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad Smakt-Holthees
Locatie: ’t Pelgrimshuis Smakt

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Odette de Theije
Locatie: loods Moostdijk 2, Ysselsteyn

za
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Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Danssalon voor mensen met
dementie

Gratis yogales

vr
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Geeks en Games

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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Filmavond

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 18.15-20.15 uur
Organisatie: Spelen doe je zo
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Theatervoorstelling De Vrouw
Die Alles Had

Lezing over geologie van
Schotland

Muziekvoorstelling Alex Roeka
En toen ineens

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Odette de Theije
Locatie: loods Moostdijk 2, Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Theatervoorstelling De Vrouw Die
Alles Had

Lezing ‘Leven van wat komt’ door
theoloog professor dr. Erik Borgman

Thema-avond Leven als een ware
Godin door Femke Joy Huibers-Saffrie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Odette de Theije
Locatie: loods Moostdijk 2, Ysselsteyn

Tijd: 20.15-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Gezond Verstand Avonden
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray

Open Coffee met… Aandachtstrekkers

Dansvoorstelling Isabelle
Beernaert – Tabula Rasa

Cabaretvoorstelling Javier Guzman
Ga-Bie-Jer
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Huiskameroptreden van Point
Quiet
Tijd: 20.30-23.30 uur
Locatie: Mathiasstraat 5, Castenray
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20
02

Tijd: 08.30-10.30 uur
Organisatie: Open Coffee Met – Horst Venray
Locatie: Aandachtstrekkers Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 21.00-23.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Veulen
Locatie: Hoefslag Veulen
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Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Breicafé

Optreden We Are The Message

O
L
L
A
H

Taalcafé

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090

15
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en zo 19

GEPLUKT Paula Timmermans

Ze is geboren in Horst, maar woont inmiddels alweer een hele tijd in Venray. Ze werkte jaren in het onderwijs en ondanks dat ze nu geniet van
haar pensioen, leidt ze nog steeds een actief leven. Deze week wordt Paula Timmermans (65) uit Venray geplukt.
Paula werd geboren als derde in
een rij van vijf kinderen. Ze ging eerst
naar de kleuterschool en daarna naar
basisschool De Doolgaard in Horst,

waar ze een fijne tijd had. Als tiener
ging ze naar de Middelbare Meisjes
School in Venray, waarna ze de opleiding voor kleuterleidster volgde.

PUZZEL

Paula heeft
nooit stilgezeten

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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“Ik kreeg toen ik daarmee klaar was,
vrij snel een baan op de kleuterschool in de Norbertusparochie in
Horst. En dat was erg leuk, ik heb daar
ook lang gewerkt.” Paula’s ambities
reikten echter verder dan de kleuterschool en na het volgen van de
nodige cursussen, mocht ze ook lesgeven op de lagere school van de
Norbertusparochie.

Toen ze 32 was, besloot ze weer
te gaan studeren. Naast haar werk
als basisschooljuffrouw, ging ze
deeltijd Orthopedagogiek studeren in
Nijmegen. “Iedere vrijdag en zaterdag
zat ik in Nijmegen, naast mijn werk
als juf. Dat was wel pittig”, vertelt ze.
Toen ze haar diploma had, kon ze ook
aan het werk als intern begeleidster
op basisscholen. “Dat is een persoon
die alle leerlingen van een school
als het ware in de gaten houdt en
wat extra ondersteuning biedt in de
zorg voor leerlingen.” Na haar baan
als intern begeleidster groeide Paula
weer door. Nu werd ze ambulant
begeleidster. “Vanaf toen was ik
niet meer gebonden aan één school,
maar hield ik me met leerlingen van
verschillende scholen in de regio
bezig. Ik ging bijvoorbeeld over de
verwijzingen van leerlingen naar het

speciaal onderwijs.”
Inmiddels was Paula ook van Horst
naar Venray gegaan, waar ze nog
twee jaar directrice was van basisschool Coninxhof in Venray. “Dat paste
niet zo goed bij me. Ik zat te veel op
kantoor en was te weinig bezig met
onderwijs en ondersteuning.” Ze vond
dat de baan als interne begeleider
haar het best paste en heeft daarna
nog acht jaar in die functie in Grave
gewerkt. “En toen vond ik het welletjes en ben ik met pensioen gegaan”,
lacht ze.
Naast het onderwijs heeft Paula
nooit echt stilgezeten. “Vooral toen
ik in Venray ging wonen, werd ik
echt actief”, vertelt ze. “Ik heb in
de Wereldwinkel gewerkt, voor het
Zuid-Afrika-comité. En ik heb bij de
politieke partij PSP gezeten, dat is de
voorloper van de SP. Verder heb ik
nog met een aantal andere vrouwen
een vrouwencafé opgezet in Venray.
Dat was iedere maandag in de soos.”
Ook nu ze met pensioen is, zit ze
niet stil. Paula woont samen met haar
vriendin en twee teckels. De honden spelen een belangrijke rol in
hun leven. “We hebben ook nog een
beagle gehad, Cato. Maar die hebben we een dik jaar geleden helaas
in moeten laten slapen. Nu hebben
we nog Josje en Kaatje.” Twee keer
per dag gaat Paula wandelen met de
honden, iets waar ze ontzettend van

geniet. “Ik heb allerlei sporten geprobeerd”, lacht ze, “maar het is gewoon
niet aan mij besteed. Dus nu wandel ik
gewoon heel veel.”

Inmiddels op alle
continenten geweest
Verder houdt Paula van reizen.
“Ik heb in de afgelopen jaren flink
wat landen bezocht. Peru, Rwanda,
Mexico, Marokko…” somt ze op.
“Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik denk dat ik inmiddels wel op alle
continenten ben geweest. Omdat ik
niet zo van vliegen houd, hebben we
een paar jaar geleden een caravan
aangeschaft. Daarmee trekken we er
nu regelmatig op uit. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een reis gemaakt
door Frankrijk, Spanje en Portugal.
Ook hebben we nog een vakantiehuisje in Zuid-Frankrijk, waar we zeker
één of twee keer per jaar heen gaan.”
Naast de honden en het reizen is
Paula ook nu nog volop bezig met het
onderhouden van haar sociale contacten, die ze overal en nergens van kent.
“Ik heb allerlei clubjes”, vertelt ze.
“Met een groepje van de opleiding tot
kleuterleidster komen we bijvoorbeeld
al 44 jaar om de zes weken bij elkaar.
Verder zit ik nog bij een leesclubje,
spreek ik nog regelmatig af met mijn
oud-collega’s uit Horst en heb ik met
de oud-collega’s uit Grave nog een
eetclubje.” Ze heeft het er druk mee.
“Ach, zo blijf ik nog een beetje op de
hoogte”, lacht ze.

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5299,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

Chávez
198 x 285 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbakken en 5 jaar apparatuurgarantie.

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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