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Renovatie van start
Wethouder Anne Tielen (sport) en wethouder Jan Loonen (ruimte) gaven maandag 29 juni symbolisch het startsein voor de renovatie van de atletiekbaan aan de Sportlaan in
Venray. Met een minishovel schraapten zij een stuk rood kunststof toplaag van het asfalt. De renovatie bestaat uit het vervangen van de toplaag, het aanpassen van technische
atletiekonderdelen en het aanleggen van een tweede sprintbaan van 100 meter. Het project neemt enkele maanden in beslag. / Beeld: Rob Beckers

Oude ziekenhuis VieCuri mogelijk gesloopt

‘Geen arbeidsmigranten in oud ziekenhuis’
het overleg met de sportvereniginHet College van B&W van Venray geeft pas toestemming aan VieCuri voor nieuwbouw op sportpark De
Wieën in Venray als er duidelijkheid is over de invulling van het bestaande ziekenhuis op de Merseloseweg. gen is verlopen. De lokale partij is
bezorgd over de parkeergelegenDat antwoordt het college op vragen van Venray Lokaal.
Venray Lokaal vraagt wat er straks
met de locatie van het oude ziekenhuis gaat gebeuren. Er zijn geruchten dat er mogelijk arbeidsmigranten
worden ondergebracht. Venray Lokaal
wil weten of de gemeente de
regie voert over de herbestemming. De ziekenhuislocatie aan de
Merseloseweg is eigendom van
VieCuri. Het college reageert dat de
invulling deel uitmaakt van de onderhandelingen tussen gemeente en
VieCuri over de nieuwe ziekenhuisvoorziening op De Wieën. Het college
stelt dat voor het oude ziekenhuis eerst

‘een passende invulling’ moet worden vastgelegd voordat de vergunning
wordt verleend voor de nieuwbouw.
Een woordvoerder van VieCuri sluit
de komst van arbeidsmigranten uit.
“Er ligt geen woonbestemming op het
gebied, dus kunnen arbeidsmigranten er niet gaan wonen. Tenzij er een
bestemmingswijziging komt.” Volgens
de woordvoerder zal het oude ziekenhuis, dat werd geopend op 1 juni 1970,
worden gesloopt. “Want het gebouw is
economisch en deels technisch afgeschreven. Wij zullen ons samen met
gemeente Venray bezinnen op de toe-

komstige mogelijkheden.”
Na de zomer wordt bekend of de
nieuwbouw van het ziekenhuis naast
medisch centrum Wieënhof doorgaat.
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt
dat het terrein op sportpark De Wieën
een passende locatie is. Daarvoor
moeten de velden van honkbal- en
softbalvereniging Royals worden verplaatst naar een andere plek op sportpark. Hiervoor wordt een voetbalveld
opgeofferd.

Overleg met verenigingen
Venray Lokaal informeert naar hoe

heid en wijst erop dat er nu al te
weinig parkeerplaatsen zijn bij het
medisch centrum en hockeyvereniging MHCV. Het college zegt dat er
gesprekken zijn gevoerd met de
beheerstichting van het sportpark en
de sportverenigingen. In het haalbaarheidsonderzoek zijn ook analyses uitgevoerd over ruimtelijke
inpasbaarheid, verkeer, parkeren en
afwikkeling van bezoekersstromen.
Er zijn verschillende v arianten van de
omvang van de nieuwe ziekenhuisvoorziening. Het haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat ook de
meest maximale variant inpasbaar is

op De Wieën. Zodra er duidelijkheid
is over welke variant VieCuri kiest,
wordt een parkeerplan opgesteld.
Venray Lokaal vraagt ook naar de
plannen voor Hospice Zenit dat aan
de Hoenderstraat op het terrein van
VieCuri is gehuisvest. Volgens het
college heeft de verplaatsing van
het ziekenhuis geen gevolgen voor
Hospice Zenit. De grond is door
VieCuri in erfpacht gegeven aan de
stichting die Hospice Zenit beheert.
‘Het gebouw van en het omliggende terrein maken geen onderdeel uit van de verplaatsingsoperatie.
Uitgangspunt is dat Hospice blijft op
de bestaande plek’, aldus het college.
Tekst: Henk Willemssen
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Verbeterpunten nodig

Politiek vindt doelstellingen rondom afvalbeheer
onrealistisch
Raads- en commissieleden van gemeente Venray mochten donderdag 26 juni aangeven waar volgens hen de prioriteiten moeten liggen bij de
verbetering van het afvalbeheer in de gemeente. Tijdens de raadsavond bleek dat de politiek het huidige beleid onrealistisch vindt. Zij gaven enkele
suggesties om het beleid bij te schaven.

Bij de container in ‘t Brukske werd zaterdag 27 juni weer (grof)afval geplaatst

Het doel uit de kadernota is om in
2020 50 kilo restafval per inwoner in te
zamelen en in 2025 nog maar 10 kilo.
Het doel van 2019, 60 kilo per inwoner,
blijkt al 50 procent te zijn overschreden. Volgens wethouder Cor Vervoort
is er daarom dringend actie nodig.

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

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

Commercieel adviseurs

Tijdens de raadsavond mochten de
raads- en commissieleden dan ook hun
denkrichtingen aangeven.
De Partij van de Arbeid heeft de laatste jaren al vaker aangegeven dat
de doelstellingen met betrekking tot
het restafval veel te ambitieus waren
en zijn. “Het wordt tijd dat we op dit
gebied realistische doelen gaan stellen.
Daar leek men tijdens de raadsavond
wel oren naar te hebben”, aldus Henk
Bisschops van de PvdA.
Wat de PvdA betreft moet het doel
ook zijn om de afvalstoffenheffing
zo laag mogelijk te houden. “Het lijkt

Tekst: Jeanine Hendriks

De coronareserve
De coronacrisis heeft op veel bedrijven een grote impact op bedrijfsresultaten en liquiditeiten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Omdat de winstbelasting een jaar na ijlt, worden nu de belastingaangiften gedaan over het jaar 2019. Voor veel ondernemingen was
2019 een goed jaar en gaat het dus over een flink te betalen belastingbedrag. Juist nu het zo lastig is krijgt de ondernemer deze belasting voor de kiezen.
te verwachten verlies dat in 2020
wordt geleden als gevolg van de
coronacrisis.
Daardoor wordt het inkomen over
2019 gedrukt en is dus minder
belasting verschuldigd over 2019.
In de belastingaangifte 2020
wordt dat dan weer rechtgetrokken. Het uitgangspunt dat elk
belastingjaar zijn eigen kosten
draagt, wordt voor deze sympathieke regeling tijdelijk opzij
gezet.

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

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.

echt af te schrikken. Bij de terminals,
zoals in het Brukske, wordt weer steeds
meer(grof) afval bijgeplaatst.”
Petra van Duijnhoven van de wijkraad
in ‘t Brukske beaamt dat probleem.
Ondanks dat er een camera hangt bij
de afvalcontainer in ‘t Brukske en het
probleem verminderd is, wordt er nog
altijd (grof)afval buiten de container
geplaatst. “De camera staat op één
punt gericht en enkele mensen weten
die te omzeilen. Ze weten op welke
manier ze niet in beeld komen en hoe
het kenteken van de auto buiten beeld
blijft. Deze mensen worden er wel

Oh, zit dat zo!

0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

bijna onvermijdelijk dat de afvalstoffenheffing in 2021 zal gaan stijgen.
De belangrijkste oorzaak daarvan is het
steeds duurder worden van de afvalverwerking. Dat komt vervolgens weer
doordat de verschillende soorten afval
steeds vervuilder worden aangeleverd.” Volgens Bisschops is het voor de
inwoners van de gemeente niet altijd
duidelijk wat er in de containers bij
de afvalterminals gegooid mag worden. “Er wordt ook vaak bewust restafval in bijvoorbeeld de plasticcontainer
gegooid. Bovendien lijkt de camerabewaking bij de containers ook niet meer

door anderen op aangesproken, maar
dan geven zij een grote mond. Het
probleem is ook bij de boa’s bekend.”
Van Duijnhoven hoopt dat met de verplaatsing van de afvalcontainer naar
het nieuw gebouwde winkelcentrum
het probleem getackeld wordt. “In de
nieuwe situatie bij de Jumbo komt er
meer zicht op de container. Er komt
meer volk langs de container en het
wijkcentrum ligt in de buurt, waardoor er meer sociale controle is en de
daders zich hopelijk sneller schamen.
Daarnaast verwacht ik dat winkeliers
het ook niet prettig vinden als er grofvuil voor hun deur ligt. De wijkraad
blijft er kritisch naar kijken.”
Samenwerking Venray ziet kansen in
het belonen van gedrag door bijvoorbeeld de invoering van een Venray
Pas, zodat burgers gestimuleerd worden om afval te scheiden. “Plaats een
tegoed op de pas die ze kunnen gebruiken voor Venrayse diensten. Belast de
Venrayse inwoners niet voor het aanleveren van reststromen maar beloon
ze voor een perfecte scheiding. Nu zien
we mensen die hun restafval in de
openbare afvalbakken proppen, in de
openbare ruimte dumpen of bij de verkeerde reststroom inleveren. Bewust en
duurzaam scheiden moet beloond
worden”, aldus Martin Leenders van
Samenwerking Venray.
Aan de hand van de aangegeven
denkrichtingen tijdens de raadsavond, worden de verbeterpunten voor
het afvalbeheer verder uitgewerkt.
Het eindresultaat zal samen met een
eindadvies aan de raad worden voorgelegd.

Om ondernemers door de crisis heen te helpen is daarom,
in het rijtje coronamaatregelen, de fiscale coronareserve
bedacht. De ondernemer mag in
zijn winstberekening over het jaar
2019 rekening houden met het

Is er al belastingaangifte gedaan
over 2019? Ook dan kan de
coronareserve worden toegepast door alsnog een nieuwe
belastingaangifte 2019 in te dienen rekening houdende met de
coronareserve. De reeds betaalde
belasting over 2019 komt dan bij
de ondernemer terug.

De regeling kan alleen worden
toegepast als er (na verwachting) ook daadwerkelijk verlies
wordt geleden in 2020. Is de verwachting dat de onderneming
ondanks de coronacrisis, over het
hele jaar 2020 bezien per saldo
geen verlies maakt, dan kan de
regeling niet worden toegepast.
De belasting over 2019 moet dan
gewoon worden betaald, ook al
leidt dat tot liquiditeitsproblemen.
Eventueel kan nog wel gebruik
worden gemaakt van de regeling
voor tijdelijk uitstel van betaling.
Maar dat gaat over een relatief
korte periode.
Tot slot is van belang dat deze
regeling vooralsnog alleen geldt
voor de Vennootschapsbelasting,
dus voor ondernemingen die
gedreven worden in de vorm

van een Besloten Vennootschap
(BV). Kleine ondernemers die
geen BV hebben en onder de
Inkomstenbelasting vallen komen
hiervoor niet in aanmerking.
Dat is een gemiste kans.

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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Financiële positie sterk genoeg

Venray kan gevolgen coronacrisis opvangen
Het College van B&W van Venray vindt het niet nodig extra geld opzij te zetten om de impact van de coronacrisis op te vangen. De financiële positie van gemeente Venray is sterk genoeg en bovendien heeft het Rijk
toegezegd de kosten van het noodpakket en andere nadelige gevolgen te compenseren.
Dat antwoordt het college op vragen
van Venray Lokaal over de kadernota. Venray Lokaal geeft aan dat
de impact van de coronacrisis groot
is. De lokale partij vraagt zich af of
het daarom niet verstandig is extra
budget te reserveren. “Ons weerstandsvermogen is groot genoeg en
is juist bedoeld voor dit soort crisissituaties”, zegt wethouder Martijn van
der Putten van financiën. “We kunnen best wel wat klappen opvangen.
De reserves zijn daar voor.”
Het college zegt een steeds betere
inschatting te kunnen maken van
de gevolgen van de coronacrisis.
Het financieel nadeel is voor dit jaar
ingeschat op 1 miljoen euro. In 2021
wordt het nadeel geschat op mini-

maal 2,3 miljoen euro. In de berekening is geen rekening gehouden
met maatschappelijke effecten zoals
toename van huiselijk geweld, vereenzaming bij ouderen, verschraling
cultureel aanbod en wegvallen van
sportactiviteiten.

Bijstanduitkering
Het grootste deel (500.000 euro)
komt doordat meer inwoners een bijstanduitkering aanvragen. De grootste risico’s loopt de gemeente ook
door het gebruik van minimaregelingen en schuldhulpverlening.
Daarnaast zijn er zorgen over de continuïteit van culturele instellingen,
verenigingen, sportclubs, gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en jon-

gerencentra.
De coronacrisis leek hard toe te slaan
bij werkvoorzieningschap NLW dat
veel opdrachten zag wegvallen.
De directie meldde eerst een verlies van 2,7 miljoen euro voor dit
jaar. Dit tekort is later bijgesteld naar
1,5 miljoen euro. De gemeente meldt
dat de compensatie van het Rijk dit
verlies opvangt.

Compensatiepakket
De lagere inkomsten in 2020 uit toeristenbelasting (190.000 euro) en
parkeergelden (80.000 euro) verwacht de gemeente vergoed te krijgen van het Rijk. Voor de gemeenten
is een compensatiepakket toegezegd
voor de periode tot 1 juni. “In sep-

tember krijgen we zekerheid over
de hoogte van de bedragen. Het lijkt
erop dat het Rijk de gemeenten grotendeels zal compenseren”, verwacht
wethouder Martijn van der Putten.
Bij het noodloket voor bedrijven hebben zich ruim negenhonderd ondernemers en zzp’ers uit gemeente
Venray gemeld. Er zijn 524 uitkeringen verstrekt uit de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers) volgens de laatst
bekende stand op 1 juni. Het aantal
ligt in Venray lager dan in de vergelijkbare gemeenten Horst aan de
Maas (621) en Peel en Maas (635).
Ondanks de onzekerheden ziet
wethouder Van der Putten nu geen
aanleiding voor ingrepen in de
begroting. “Venray staat er gewoon
goed voor. We hebben een stabiele
financiële positie.” De algemene
reserve is gegroeid naar 16,7 mil-

joen euro. Terwijl de reserve van
het grondbedrijf 4,7 miljoen euro
bedraagt. De totale reservepot van
21,4 miljoen euro zit ruim boven de
minimumgrens van 12 miljoen euro.
Venray Lokaal vraagt onder welke
voorwaarden de vrije ruimte in de
reserves kan worden ingezet. Het college reageert dat de gemeenteraad
het budgetrecht heeft en dus zelf
beslist over het inzetten van de algemene reserve.

We kunnen best
wel wat klappen
opvangen

Tekst: Henk Willemssen

Blijvende voorziening

‘Ik begin’ kan verder na
proefperiode
Stichting ‘Ik Begin’ kan uitgroeien naar een blijvende voorziening voor mensen met een psychiatrische
achtergrond. ‘Ik begin’ heeft de driejarige pilot succesvol afgesloten en krijgt van gemeente Venray financiële
steun tot eind 2022.

D O LLE DAG EN
3 HALEN 2 BETALEN* (tenzij anders aangegeven)

KORTINGEN TOT 50% OP SCHOENEN
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Remy Kreutz, initiatiefnemer van Stichting ‘Ik Begin’

Het College van B&W heeft besloten
voor de komende 2,5 jaar 94.860
euro uit te trekken. ‘Ik Begin’ heeft
in de pilotfase positieve resultaten
geboekt en tachtig deelnemers
begeleid. De stichting is in 2017 als
burgerinitiatief ontstaan en huurt
een deel van het pand van voormalig
verpleeghuis Beukenrode aan de
Julianasingel in Venray.
Het doel van ‘Ik Begin’ is om mensen
met een psychiatrisch verleden uit
hun isolement te halen en de kans te

bieden een stap te zetten in de maatschappij. Het blijkt dat ze zelfstandig
vaak niet in staat zijn aan te sluiten bij
het bestaande ggz-aanbod in Venray.
Ze hebben op een laagdrempelige
manier stimulans en ondersteuning
nodig. Die kan worden geboden bij
‘Ik Begin’ dat een ontmoetingsplaats
is waar iedereen zich veilig en in eigen
tempo kan ontwikkelen. Het kan de
opstap zijn naar vrijwilligerswerk of
een betaalde baan.
De gemeente geeft aan dat de

deelnemers van ‘Ik Begin’ bij instanties
in aanmerking komen voor individuele
begeleiding. Dit is een veel duurdere
voorziening die voor tachtig personen
244.000 euro per jaar zou kosten.
‘Ik begin’ ontvangt 19.600 euro subsidie
voor de tweede helft van dit jaar,
36.650 euro voor 2021 en 38.610 euro
voor 2022. Zonder financiële steun
van de gemeente zou de stichting niet
rond kunnen komen. De huur van het
gebouw aan de Julianasingel is de
grootste kostenpost.

WORD JIJ MIJN
NIEUWE COLLEGA?
Monteur Service werkplaats (m/v)

Knapen Service

Montage medewerker (m/v)

Knapen Trailers

Kijk voor informatie over onze vacatures op:

www.knapen-trailers.nl/werkplezier
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Ruime plus in 2023 en 2024

Vier generaties

Meevaller helpt Venray uit rode cijfers
Martijn van der Putten, de vertrekkende wethouder van financiën, laat Venray niet met rode cijfers achter.
Door een meevaller bij de rijksuitkering uit het gemeentefonds zijn de tekorten in de meerjarenbegroting
grotendeels weggewerkt. De cijfers pakken zo gunstig uit voor Venray dat de jaren 2021 en 2022 ruim in de
plus staan. Alleen 2023 en 2024 laten nog een klein tekort zien.

Drie moeders en
drie dochters
Met de geboorte van Fien Verbeek is ze op 12 juni onderdeel van vier
generaties in haar familie geworden. Fien is de dochter van Maud
Verbeek-Wijnhoven uit Meerlo, de kleindochter van Wilmy
Wijnhoven-Joosten uit Wanssum en de achterkleindochter van Truus
Joosten-Verboeket uit Horst.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Hagen snoeien: of
inkorten of er uit. Werk opgeruimd
afleveren. Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.

Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Voetreflex.
Zomerbehandeling met verzorging.
www.mayproosten.nl
Mooie edelhert-geweien te koop,
12 tot 30 enden. Bel vrijblijvend
06 11 06 17 19.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

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

Bij de presentatie van de kadernota op
20 mei stond de meerjarenbegroting
in de rode cijfers. Het College van
B&W zegde toe dat in september
bij de begroting van 2021 de
meerjarenbegroting sluitend zou zijn.
“De opgave om van de kadernota
een sluitende begroting te maken is
nu een stuk makkelijker geworden”,
zegt Martijn van der Putten. “Die extra
uitkering uit het gemeentefonds is
zeker een meevaller, maar er zijn nog
genoeg onzekerheden. Het is altijd
spannend hoe de meerjarenbegroting
eruit ziet. De grootste uitdaging
zit bij het sociaal domein dat
tweederde deel van de begroting
in beslag neemt. Er zijn nogal wat
openeindregelingen waardoor het van
groot belang is de kosten goed in de
hand te houden.”
Vorige week stelde het College van
B&W de Venrayse gemeenteraad op
de hoogte van de laatste stand van
zaken. De begroting van 2021 toont

nu een overschot van 1 miljoen euro
en 2022 sluit met een plus van ruim
vijf ton. De tekorten in 2023 (236.000
euro) en 2024 (128.000 euro) zijn
klein. Martijn van der Putten tekent
aan dat het een momentopname is,
want hij verwacht dat in de toekomst
de rijksuitkeringen gaan dalen.
Wethouder Martijn van der Putten
kondigt aan dat er vanaf 2022 een
verschuiving komt van rijksgeld van
plattelandsgemeenten naar de grotere
steden. Gemeenten hebben daarom
een brandbrief gestuurd naar het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
naar Kamerleden. Ook meldt het college dat een lobby op gang is gekomen om bezorgdheid te uiten over de
verslechterde financiële positie van
gemeenten. Die zijn financieel grotendeels afhankelijk van het Rijk. Venray
had vorig jaar een exploitatie van
136,6 miljoen euro. Hiervan betaalde
het Rijk 87,5 miljoen euro (64 procent).
Het Rijk verdeelt uit het gemeente-

fonds jaarlijks 31 miljard euro over
de 355 Nederlandse gemeenten.
Dit gebeurt via een ingewikkelde verdeelsleutel die straks wordt vereenvoudigd.
De gemeenteraad bespreekt de kadernota met de meerjarenbegroting in
de vergadering van dinsdag 7 juli.
Venray Lokaal waarschuwt dat Venray
in de komende jaren voor miljoenen zal
worden gekort uit het gemeentefonds.
De politieke partij Venray Lokaal heeft
vragen gesteld over de kadernota en
wil weten wat er wordt gedaan om de
korting terug te dringen.

De grootste uitdaging
is het sociaal domein

Tekst: Henk Willemssen

Slachtoffer in Wanssum

Romeense pindief veroordeeld tot
acht jaar gevangenisstraf
De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag 26 juni een 19-jarige man, die lid was van een Romeense bende,
veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en zes maanden. Volgens de rechtbank heeft de verdachte
zich zes keer schuldig gemaakt aan het plegen of medeplegen van diefstal met geweld en dertien keer aan het
plegen of medeplegen van diefstal. Onder andere in Wanssum beroofde hij een ouder slachtoffer bij een pinautomaat en maakte hij 800 euro buit.
De verdachte heeft volgens de rechtbank in de periode tussen 11 maart
en 8 juli 2019 negentien diefstallen gepleegd door samen met een
(of meer) medeverdachte(n) oudere
mensen af te leiden bij een pinautomaat. Als het slachtoffer ging pinnen
en de pincode invoerde, ging de man
naast of gedeeltelijk voor het slachtoffer staan om het slachtoffer af te
leiden met een krant, folder of een

stuk papier. Dit papier werd door de
man voor het scherm van de pinautomaat gehouden, zodat het zicht hierop
verdween. Tegelijkertijd drukte de
man op het toetsenbord een bepaald
bedrag in. Bij de diefstal in Wanssum
maakte hij een bedrag van 800 euro
buit.
Op het moment dat het geld uit de
pinautomaat kwam, zag de man kans
om dit ongezien te pakken en er van-

door te gaan. De rechter noemde de
delicten buitengewoon laf en gewetenloos. De slachtoffers merkten veelal
pas thuis dat er geld van hun bankrekening was weggenomen. De verdachte sloeg ook in Maasbree, Lottum,
Horst en Grubbenvorst toe. Doordat de
pinautomaten voorzien zijn van camera’s, staan veel van de berovingen op
beeld. De medeverdachten kregen een
gevangenisstraf van vijf jaar.

Raayland College en Gilde Opleidingen

Servicepunt jongeren krijgt laatste
subsidie
Gemeente Venray trekt nog eenmaal de beurs voor het jongerenservicepunt op Raayland College en Gilde
Opleidingen in Venray. Het College van B&W subsidieert het initiatief nog tot 1 december 2021. Daarna trekt
de gemeente zich terug en moeten de andere partners het servicepunt in de lucht houden.
Het college heeft besloten 71.000
euro uit te trekken voor de periode
van 1 juli 2020 tot 1 december 2021.
Deze tijdsperiode is gekoppeld aan het
onderzoek ‘Jeugdhulpverlening in de
school: samen praten en vooral samen
doen’ dat Fontys Hogeschool uitvoert.
Het is een landelijk praktijkonderzoek
naar jeugdhulpverlening in de school.
Het onderzoek ontvangt een subsidie
van 500.000 euro van het Nederlands
Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO). Uit de resultaten van het
onderzoek moet straks blijken of het
jongerenservicepunt een voldoende

preventieve werking heeft.
Het jongerenservicepunt is begonnen
in april 2018 met een proefjaar. Het
kreeg een fysieke plek in de schoolgebouwen van Raayland College en
Gilde Opleidingen als laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren op
het gebied van hulp, ontwikkeling en
zelfontplooiing. Het doel is te voorkomen dat problemen uitgroeien tot
complexe kwesties waardoor jongeren uitvallen bij het onderwijs of in de
maatschappij. Het jongerenservicepunt
richt zich op preventie door thema’s
bespreekbaar te maken in de klas of

binnen de school.
BOEI-Limburg zorgt voor de inzet van
20 uur per week van een professionele coördinator die betaald wordt
uit de subsidie van de gemeente.
Volgens de gemeente neemt het
gebruik van het jongerenservicepunt toe en zijn de onderwijspartners
enthousiast en geven zij een positieve
beoordeling. Ook jongerenwerkers en
gezinscoaches zien de meerwaarde
in. Bureau Halt is vanaf dit schooljaar
ook aangesloten.
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Vragen van Venray Lokaal

‘Stop verloedering oude melkfabriek Leunen’
Venray Lokaal vraagt opnieuw aandacht voor de verloedering van de
oude melkfabriek aan de Leunseweg in Leunen. Fractieleider Tino
Zandbergen gaat de kwestie aan de orde stellen in het vragenuur van de
raadsvergadering van dinsdag 7 juli.
Het is op 7 juli precies een jaar
geleden dat de oude melkfabriek
veel schade opliep bij een grote
brand. Venray Lokaal stelde tijdens de begrotingsbehandeling in
november 2019 de bouwval al aan
de orde. De lokale partij vroeg aan
het College van B&W in gesprek te
gaan met de eigenaren Hoex en
Maessen.
Venray Lokaal noemt de oude
melkfabriek een ‘schandvlek’ op
de grens tussen Leunen en Venray.
De partij wil weten of er meer duidelijkheid is over de invulling van
het vervallen pand. Ook vraagt
Venray Lokaal of het mogelijk is de
bouwval te slopen en met juridische middelen de eigenaren tot
actie aan te zetten.
Eigenaar Hoex/Maessen had het
plan om 288 arbeidsmigranten te

huisvesten op het terrein van de
oude melkfabriek. Het bedrijfspand
zou worden gesloopt om plaats te
maken voor twee nieuwe gebouwen met woonunits voor arbeidsmigranten. Het leidde tot veel
ophef bij de inwoners en de dorpsraad van Leunen. Op 31 oktober
2017 sneuvelde het plan nipt in de
gemeenteraad. Sindsdien zijn er
geen nieuwe ontwikkelingen meer.
De dorpsraad pleit voor een representatieve invulling van de zichtlocatie bij de entree van Leunen.
De herbestemming van de oude
melkfabriek is een speerpunt in
het nieuwe dorpsontwikkelingsplan van Leunen. De dorpsraad ziet
het liefst dat een supermarkt, bijvoorbeeld Aldi, zich vestigt op het
terrein.

Aanbevelingen Aanjaagteam bekend

Een eigen slaapkamer voor elke arbeidsmigrant
Uitzendbureaus verplichten complete en actuele registraties te maken van arbeidsmigranten, arbeidsmigranten een eigen slaapkamer geven en
het vervoer van arbeidsmigranten tot een minimum beperken. Dit zijn enkele aanbevelingen die het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
onlangs bekendmaakte om arbeidsmigranten te beschermen tegen het coronavirus.

Mobile Home Park in Oostrum

Het kabinet heeft het Aanjaagteam
Bescherming Arbeidsmigranten onder
leiding van Emile Roemer ingesteld
om voorstellen te doen om de werken leefomstandigheden van
arbeidsmigranten te verbeteren.
Doel is dat het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de
korte termijn afneemt en dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland
op de langere termijn ook wordt versterkt. Het aanjaagteam adviseert het
kabinet om op korte termijn een aantal maatregelen te treffen om snel de
situatie te verbeteren. Deze maatregelen kan het kabinet deels zelf treffen,
maar vraagt ook actie van betrokken

partijen zoals gemeentes, werkgevers
en uitzendbureaus.
Een complete en actuele registratie
van arbeidsmigranten is volgens de
aanbevelingen van het aanjaagteam
nodig om bij een uitbraak van het
coronavirus snel grip op de situatie te
krijgen. Door het ontbreken van een
actuele registratie van hun verblijfsadres, maakt het de overheid vrijwel
onmogelijk om te handhaven op de
regel dat huishoudens van arbeidsmigranten samen mogen reizen.
Daarom vindt het team het van belang
om het risico op besmetting tijdens
het vervoer naar hun werkplek tot een
minimum te beperken.

Daarnaast is de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten vaak
ondermaats, geeft het team aan.
‘Er bestaat een tekort aan kwalitatief goede en beschikbare huisvesting voor arbeidsmigranten. Er wordt
geschat dat slechts 25 procent van de
woningen gecertificeerd is door de
Stichting Normering Flexwonen (SNF)’,
is te lezen in het rapport. Het aanjaagteam neemt daarom als uitgangspunt
dat elke arbeidsmigrant uiteindelijk
één eigen slaapkamer nodig heeft om
het risico in te dammen. ‘Gezien de
huidige krapte op de huisvestingsmarkt zal het niet mogelijk zijn dat
op korte termijn voor alle arbeidsmi-

granten te realiseren. Daarom is een
eerste stap dat er maximaal twee
arbeidsmigranten gebruikmaken van
één slaapkamer waarbij het vereiste
van 1,5 meter afstand in acht wordt
genomen.’
Frank van Gool, CEO van OTTO Work
Force, twijfelt of één persoon per
slaapkamer haalbaar is. De uitzendorganisatie huisvest 240 arbeidsmigranten in een Mobile Home
Park in Oostrum. “Er is nu landelijk
al een tekort van 120.000 bedden.
Eén slaapkamer per persoon betekent dat het tekort oploopt naar
200.000 bedden. Een slaapkamer per
persoon klinkt mooi, maar bij geza-

menlijke douches en keukens voor
bijvoorbeeld veertig personen is de
besmettingskans veel groter dan bij
compleet ingerichte studio’s voor
twee personen of compleet ingerichte
appartementen met gedeelde slaapkamers”, legt hij uit. De belangrijkste
oproep aan gemeenten is volgens
Van Gool dan ook om te zorgen voor
voldoende woonlocaties.
Hij laat wel weten blij te zijn met de
aanbevelingen. “We lezen in de aanbevelingen veel zaken die wij afgelopen jaren al aangedragen hebben bij
de politiek of werkwijzen die OTTO al
lang gebruikt. De meeste aanbevelingen zijn haalbaar, hier en daar mogen
aanbevelingen versterkt of juist genuanceerd worden”, aldus Van Gool.
Volgens Edwin Strik, mede-eigenaar
van camping de Walnoot in Oirlo, is
hij niet benaderd door de gemeente
of het aanjaagteam om zijn input te
leveren. “Volgens de burgemeester zijn alle betrokken partijen ingelicht over de bijeenkomst. Maar dat
is niet waar.” Als arbeidsmigranten
te dicht op elkaar wonen, is de kans
op besmetting met en de verspreiding van het coronavirus volgens het
aanjaagteam levensgroot. Strik laat
weten dat de 160 arbeidsmigranten
die op de camping verblijven volgens hem fatsoenlijke huisvesting
wordt aangeboden. “In tegenstelling
tot OTTO bieden wij grote huizen aan
waarin de arbeidsmigranten kunnen wonen. In de meeste gevallen
wonen er maar één tot twee mensen in onze huizen. Ook voldoen de
woningen aan de landelijke eisen en
zijn de slaapkamers groot genoeg om
1,5 meter afstand te houden. Wij hebben dan ook geen enkele zieke gehad
in de coronacrisis”, laat Strik weten.
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: archieffoto Kafra Housing
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Provincie betaalt mee aan opruimen
drugsafval
Gemeente Venray hoeft niet alleen op te draaien voor de kosten van 95.000 euro van een grote dumping van
drugsafval. Door de nieuwe subsidieregeling van provincie Limburg krijgt de gemeente 25.000 euro vergoed.
Eind vorig jaar vond aan de Beekweg
in Venray een grote dumping van
drugsafval plaats. De gemeente moest
niet alleen kosten maken voor het
verwijderen en verwerken van het
drugsafval, ook de bodem was verontreinigd en moest worden afgegraven
om zo de berm te kunnen laten her-

stellen. Het was een totale kostenpost
van 95.000 euro.
In de begroting van de gemeente was
hiermee geen rekening gehouden.
Venray Lokaal stelde vragen over de
subsidieregeling die provincie Limburg
vanaf 4 juni openstelde. Gemeenten
kunnen subsidie krijgen voor het ver-

wijderen van drugsafval in 2019 en
2020. De provincie vergoedt 75 procent van de schade tot een maximum
van 25.000 euro. Particulieren kunnen rekenen op een vergoeding van
100 procent maar ook hier geldt het
maximum van 25.000 euro.

Oplossing voor foutieve maat
bouwkavels in Oirlo
Door het schuiven met percelen was er een impasse ontstaan in nieuwbouwwijk Kerkhoek in Oirlo. Kopers
dreigden af te haken omdat ze, door een fout van de gemeente, een grotere kavel moesten afnemen. Er is nu
een oplossing gevonden waarmee iedereen kan instemmen.
Twee kopers krijgen toch een grotere kavel, maar de prijs van de extra
bouwgrond is door de gemeente
gehalveerd van 230 naar 115 euro per
vierkante meter. De gemeente neemt
daardoor een verlies van 14.720 euro
op de grondexploitatie.
Voor vier grotere kavels in uitbreidingsplan Kerkhoek was lange tijd
weinig belangstelling. De nieuwbouwwijk grenst aan de achtertuinen
van de woningen aan Hoofdstraat en
Deputé Petersstraat. Nadat de eerste van vier kavels op een rij was
verkocht, kwam er snel belangstelling voor de tweede kavel. Omdat het
bouwplan een flexibele indeling
heeft, konden de kopers kiezen tussen twee kavelgroottes: 474 of 662
vierkante meter. De keuze viel op het

kleinere perceel van 474 vierkante
meter. Daardoor zag de eerste koper
zijn wens ingewilligd om zijn perceel
met één meter over de hele lengte
te kunnen uitbreiden. De gemeente
verzuimde daarna de grootte van de
twee overgebleven bouwkavels aan
te passen. De derde en vierde kavel
moesten, door de verkleinde tweede
kavel, een stuk groter worden, omdat
de gemeente anders onverkoopbare
reststroken overhield.
Dat kregen de belangstellenden voor
deze twee kavels, van 714 en 794
vierkante meter, niet te horen van de
gemeente. Ze gingen met een architect aan de slag met hun bouwplan en
vernamen pas later dat hun percelen
groter waren dan gedacht. De kavel
van 714 werd 786 vierkante meter en

de andere van 794 werd 850 vierkante meter. De beide kopers gaven
de gemeente te kennen geen trek te
hebben in een duurder en groter perceel. Daardoor ontstond een impasse.
Want het bleek praktisch ook niet
mogelijk om van de twee kavels drie
kleinere bouwpercelen voor een vrijstaand huis te maken.
De gemeente zag twee opties: de
reservering van de twee kavels annuleren en de gemaakte advies- en
architectkosten aan de kopers vergoeden. Of proberen te zoeken naar een
oplossing waarmee de kopers konden
instemmen. Die oplossing is nu gevonden voor de vraagprijs van het extra
stuk grond te halveren.

Ambitie wethouder en gedeputeerde

Leegstaande scholen ombouwen tot
appartementen
Leegstaande scholen ombouwen tot betaalbare appartementen, dat is de ambitie van wethouder Jan Loonen
van de gemeente Venray en gedeputeerde Andy Dritty van de provincie Limburg. Woensdag 1 juli zetten ze
hun handtekening onder een samenwerkingsagenda om centra, kernen en wijken in de gemeente Venray
verder te versterken.
Onderdeel van die samenwerkingsagenda is het herbestemmen van
leegstaande basisscholen in Veulen,
Vredepeel en Geijsteren. De dorpsraad
van Veulen zoekt al vijf jaar naar een
passende invulling voor het schoolgebouw. In navolging van het succes van
Residence De Stek in Castenray, is een

werkgroep aan de slag gegaan om
te onderzoeken of een wooncomplex
voor ouderen uit Veulen haalbaar is.
Ook de dorpsraad van Vredepeel heeft
enkele pogingen ondernomen om een
bouwplan voor de school, die al vanaf
2011 leegstaat, vlot te trekken of een
investeerder te zoeken.
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Het schoolgebouw van Geijsteren is
begin vorig jaar voor het symbolische
bedrag van 1 euro door de gemeente
verkocht aan stichting Wooncomplex
Geijsteren. Het dorp heeft een vergelijkbaar plan voor ogen als in
Castenray: een wooncomplex met vijf
seniorenwoningen.
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VieCuri teleurgesteld

Fusie VieCuri en Laurentius
afgeblazen
Laurentius Ziekenhuis Roermond en VieCuri Medisch Centrum
Venlo/Venray besloten vorig jaar april om te fuseren met als doel
betere zorg tegen lagere kosten en duurzaam behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten in de regio Noord- en
Midden-Limburg. Echter heeft het Laurentius het eenzijdige
besluit genomen om de fusie af te blazen waardoor de gezamenlijke ambities vervallen.
Laurentius heeft het fusieplan
aan de kant geschoven en zet in
op een zelfstandig voortbestaan.
VieCuri was, na jarenlange gezamenlijkheid, niet betrokken bij
deze alternatieve planvorming en
kent alleen de nu naar buiten gekomen conclusie. Door het besluit van
Laurentius is de fusie van de baan.
“VieCuri betreurt dat besluit zeer en

zal in het belang van patiënten en
medewerkers vanuit eigen kracht
onverminderd inzetten op continuïteit en versteviging van kwalitatief hoogwaardige, topklinische
zorg in de regio Noord- en MiddenLimburg. Het ziekenhuis onderzoekt
de komende maanden met vertrouwen alternatieven voor de fusie
met Laurentius.”

Economische crisis

Geen collecte in Goede
Doelen Week
De organisatoren van de Goede Doelen Week hebben besloten om
dit jaar geen collecteweek meer te houden in verband met het
coronavirus. Dit geldt voor de Goede Doelen Week Venray en voor
de meeste kerkdorpen. De eerstvolgende Goede Doelen Week zal
worden gehouden rond Pasen in 2021.
Omdat de collecteweek in het
voorjaar geen doorgang kreeg
vanwege het coronavirus, hebben
de organisatoren zich beraad over
het houden van een collecte in
het najaar. Uiteindelijk zijn ze tot
de conclusie gekomen dat ook dit
geen goede keuze is. Volgens de
organisatoren bestaat er een reële
kans dat de organisatie op een later
moment weer wordt teruggefloten
door veranderende regelgeving.
Een nieuwe planning maken heeft
dus weinig zin. Ook vallen de
collectanten voor een substantieel
deel tot de risicogroep. “Het is
niet goed om druk uit te oefenen
op deze vrijwilligers voor een
collecte in het najaar. Er zullen ook
ongetwijfeld vrijwilligers afhaken.”

Een andere reden voor het
afgelasten van de collecteweek
is volgens de organisatie de
economische crisis. “De pandemie
wordt ook in Nederland gevolgd
door een economische
crisis. Niemand kan voorspellen
hoe ernstig die wordt, maar het is
reëel te voorspellen dat veel goede
gevers in de komende tijd minder
gemotiveerd zullen zijn.” Daarnaast
volgt een collecte in september te
snel op de collecte in april. “Dat is
al snel. Het is beter om in 2021
mensen te motiveren om meer te
geven, vanwege het wegvallen
van de collecte in 2020”, aldus de
organisatie.

Viering Dag van de Ouderen
afgelast
In verband met de coronacrisis heeft de commissie Dag van de
Ouderen van de centrale van ouderenverenigingen moeten besluiten dat op 1 oktober de Dag van de Ouderen in Venray niet wordt
gevierd. Volgens de organisatie is het niet financieel verantwoord
en wil zij de doelgroep beschermen tegen mogelijke risico’s.
Op het moment dat deze beslissing werd genomen, mochten er
honderd mensen in de Venrayse
schouwburg, eenzesde deel van
het aantal bezoekers. Het is volgens de organisatie onmogelijk
om voor dat aantal een financieel
verantwoord optreden te organiseren. Bovendien schat de commissie in dat de doelgroep, die tot de
risicogroep behoort, niet naar het
optreden zal komen uit angst voor
het oplopen van de ziekte.
Er is binnen de commissie nog

gezocht naar een alternatief.
Maar dan betekent dit dat ze iets
in de buitenlucht moet bedenken.
Maar 1 oktober is qua weersomstandigheden een groot risico voor
een buitenluchtactiviteit. En de
1,5 meter afstand houden maakt
het nog moeilijker. Met de besturen
van de aangesloten leden (KBOafdelingen, AVOS en wijkgebonden
ouderenverenigingen) zal nog overlegd worden of er per afdeling wat
georganiseerd gaat worden.
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De generatieverschillen in het boerenbestaan

‘We worden gek van de regels die de overheid
bedenkt’
De varkenspest, mestproblemen, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Hay Weijs (82) uit Leunen maakte het
allemaal mee op zijn boerderij. Volgens hem zijn er tegenwoordig grote verschillen te merken in het boerenbestaan met vroeger. Samen met zoon Jos (56) en kleinzoon Rick (21) uit Castenray vertelt hij over de veranderingen die ze als boeren door de jaren heen hebben doorgevoerd.

In 1960 nam de Leunse Hay Weijs van
zijn ouders het boerenbedrijf over
waar tweehonderd varkens en vijftien
koeien werden gehouden. Door een
ruilverkaveling kwam daar in 1970 nog
een stuk akkergrond bij. Volgens Hay
werden boeren in die tijd gestimuleerd
om uit te breiden en te investeren in
hun bedrijf. “Het was dan ook niet
moeilijk om de financiën rond te krijgen. Je kreeg toen veel belastingvoordeel voor een investering, wel stond
de rente hoog”, vertelt Hay.
De bouw van een stal kostte Hay destijds 20.000 gulden, dat is volgens
hem niet te vergelijken met de prijzen die de boeren nu betalen voor
nieuwbouw. Dat merkte ook zijn zoon
Jos toen hij in 1985 zijn bedrijf aan
de Hoogriebroekseweg in Castenray
begon. “Net als mijn zoon Rick groeide
ik op de boerderij op. Als 18-jarige jongen begon ik fulltime te werken op de
boerderij van mijn ouders. Zij waren
toen ook een bedrijf in Veulen gestart
met driehonderd varkens. In 1980 is
daar nog een stal van 1.200 varkens

bijgekomen. In die tijd werden boeren
nog enigszins gestimuleerd, maar niet
meer zoals in de begintijd van mijn
vader”, legt Jos uit.
Toen Jos in de jaren 90 een stal wilde
bijbouwen om te kunnen opschalen naar zeshonderd fokzeugen was
de financiering daarvan nog redelijk gemakkelijk te regelen. “In 2012
moest er opnieuw geïnvesteerd
worden om te voldoen aan de welzijnseisen, de stal was toen nog niet
versleten maar moest toch al verbouwd worden. De financiering werd
toen al een stuk lastiger. Maar door
de investering te combineren met
een uitbreiding kon de zaak toch rond
gezet worden.” Inmiddels bezit Jos
samen met zijn broer Rene 750 zeugen en 3.300 vleesvarkens, daarnaast
hebben zij nog 40 hectare akkerbouwgrond.
Niet alleen het kosten voor het runnen van een bedrijf zijn door de
jaren heen veranderd, ook de regels
en de problemen waarmee de boeren volgens Jos mee worden opge-

zadeld. Zo is er een mestprobleem,
een stikstofcrisis en een coronacrisis
waarmee de boeren te maken hebben. “We worden gek van de regels
die de overheid bedenkt. De overheid
is een onbetrouwbare zakenpartner en
we worden afgeschilderd als criminelen. Maar we zijn braaf en houden
ons aan de regels. Je wordt bang van
de boetes die je kunt krijgen”, aldus
Jos. Hay: “De regels kosten veel geld,
maar dit resulteert niet in een hogere
prijs. Oftewel, de kostprijs stijgt maar
de inkomsten niet. Toen de varkenspest eind jaren 90 uitbrak, kelderde
de prijs. Uiteindelijk krabbelde de prijs
weer op, maar door de coronacrisis is
hij momenteel weer aan het zakken.”
Dat de prijs van het varkensvlees
momenteel is gedaald, komt onder
andere door het sluiten van slachthuizen. Hierdoor is er minder vraag vanuit de slachterijen, maar het aanbod
van varkens blijft gelijk, legt Rick uit.
“Nederlands varkensvlees blijft voor
een deel in Nederland maar is vooral
voor de wereldmarkt. Het gekke is

wel dat Nederland veel vlees haalt uit
Zuid-Amerika en Oost-Europa, omdat
het veel goedkoper is.” Dat komt volgens de drie mannen doordat de consument het goedkoopste stukje vlees
wil. Nederlands vlees wat geproduceerd is met hoge welzijn- en duurzaamheidseisen kan niet concurreren
met buitenlands vlees waar deze eisen
niet of minder gesteld zijn. Volgens
Hay waren de mensen vroeger ook
dankbaarder. “De consument weet
tegenwoordig niet waar het goede
en het goedkope vlees vandaan komt
en wat de agrarische ondernemers
eraan overhouden. Daar heb ik moeite
mee. Ik hoop dat de coronacrisis voor
een ander leefklimaat zorgt en dat de
boeren meer gewaardeerd worden.
Er moet toch altijd gegeten worden”,
zegt Hay.
Ook kleinzoon Rick merkt dat bij de
jongeren het boerenbestaan niet erg
populair meer is. “Als ik terugkijk naar
mijn tijd op de basisschool, dan ben
ik de enige die thuis het agrarisch
bedrijf voort wil zetten. Het is een
uitstervend ras.” Momenteel studeert
hij bedrijfskunde en agri-foodbusiness op de HAS Hogeschool in Venlo
en daar merkt hij ook dat de wet- en
regelgeving voor de boeren strenger
is geworden. “Vroeger kon eigenlijk iedereen wel een boerenbedrijf
beginnen, maar tegenwoordig komt
daar veel meer bij kijken. Daarnaast is
het financieel gezien bijna niet meer
mogelijk om zelf een boerenbedrijf
te starten en zie je minder jongeren van mijn leeftijd het boerenleven
ingaan. Vroeger gingen er tienduizenden euro’s in een boerenbedrijf om,

tegenwoordig gaat het om miljoenen”,
legt Rick uit. “Iemand die zomaar een
boerderij wil beginnen kan dat tegenwoordig wel vergeten”, vult vader Jos
hem aan.
Toch ziet Rick een overname van zijn
vaders bedrijf wel zitten. Hij heeft
al een duidelijke toekomstvisie voor
ogen. “Ik ben er mee opgegroeid en
zag als kind al tegen mijn vader en
opa op. Op dit moment bestaat het
bedrijf uit zeugenhouderij, vleesvarkenshouderij en akkerbouw.
Een voordeel hiervan is dat je risicospreiding hebt, mocht het in een van
de sectoren tegenvallen dan heb je
nog altijd iets om op terug te vallen. In de toekomst wil ik mij richten
op de varkenshouderij, daar ligt mijn
passie. Tevens denk ik dat specialisatie ook steeds belangrijker wordt.
Het bedrijf moet vooruit, daarom wil
ik gaan innoveren door de oude stallen te saneren en een duurzame stal
terug te bouwen. Daarnaast vind ik het
belangrijk om een gesloten bedrijf te
worden, dit houdt in dat ik het gehele
proces van big tot vleesvarken zelf in
de hand heb. Ook zou ik de varkens
zelf willen vervoeren naar de slachterij. Dit zodat ik de gezondheidsstatus kan waarborgen op het bedrijf,
doordat er geen vreemde varkens op
de vrachtwagen hebben gezeten.”
Jos hoopt dat zijn zoon dan te maken
heeft met minder regels. “Ik hoop dat
er een kabinet komt dat zijn verstand
gaat gebruiken. Tegenwoordig wordt
er met twee maten gemeten.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Job Janssen

Toe aan een
nieuwe hobby?

Met gezellige en enthousiaste collega’s
in een unieke omgeving
lekker bezig zijn
Ben jij iemand die graag verhalen vertelt,
creatief is, mensen gastvrij wil ontvangen
of liever ondersteunend werk doet?
Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.
Interesse? Kijk op www.delocht.nl/vrijwilligers of neem
contact op met onze vrijwilligerscoördinator
via vc@delocht.nl of 06-21534823
Broekhuizerdijk 16d Melderslo - www.delocht.nl
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Venray Lokaal

Venray Lokaal? Wie?
Dat is een vraag die we vaak gesteld krijgen. Een vraag waar iedereen
binnen onze partij misschien wel een ander antwoord op heeft. Dat is
het ingewikkelde van een lokale partij, maar ook het waardevolle.
Er zijn talloze items en motivaties om bij ons aan te sluiten, zoals
een schone leefomgeving, veiligheid of verjonging in de politiek.
Zo zijn er ook een tal van redenen
waarom mensen op ons stemmen,
ons vertrouwen geven. Echter is het
goed om stil te staan bij wat ons
verbindt en waarom men zich fijn

VVD Venray

voelt bij onze partij. Daarom zijn we
onder leiding van Sociaal Kapitaal
op een zoektocht naar de identiteit
van Venray Lokaal. Het is goed om
eens in de zoveel tijd in de spiegel te kijken en goed na te denken
wat nou echt belangrijk is voor ons.
Waar schaven we bij, zodat we nog
jaren heel veel goeds kunnen doen

voor Venray en vooral voor jou en je
omgeving.
Waar denk jij aan als je aan
Venray Lokaal denkt? Laat het ons
weten, daar kunnen we wat mee.
Venray Lokaal, wie zijn dat dan en
waar staan ze voor? Deze vraag gaan
we binnenkort heel duidelijk kunnen
beantwoorden, maar voor nu kan
ik vooral zeggen dat het een club is
waar ik heel graag bij hoor, waarin
we hard werken aan een mooi en fijn
Venray voor iedereen. Met een kleine

cliffhanger sluiten we af, maar we
houden je op de hoogte en komen
terug met een spetterende seizoensopening.

deropvang van belang, maar ook
sporten, recreëren en een gezellig winkelcentrum. Voor ouderen is
het van belang om elkaar te kunnen
ontmoeten, zo lang mogelijk fit te
blijven en dat voorzieningen en zorg
goed bereikbaar zijn op momenten
dat dit nodig is. Prima leven heeft
ook te maken met een goede afvalvoorziening, schoon water en een
goed werkend riool. En dat je kunt
genieten van de natuur.
Zo zijn er vele uiteenlopende onder-

werpen waar in de gemeente over
beslist moet worden. Onze fractie
wil daarom graag in contact komen
met mensen die willen meedoen of
meedenken. U bent van harte welkom om de fractievergadering van
VVD Venray bij te wonen, want uw
mening telt.

Lisanne Wisgerhof,
commissielid en pr-teamlid

Uitnodiging: Meedoen in Venray
VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Een volkspartij is er voor iedereen. VVD Venray is een lokale liberale partij die
staat voor de vrijheid en het welzijn voor de inwoners van de
gemeente Venray. Eén van de standpunten van VVD Venray is: “Ik wil
leven in een omgeving waar het prima leven is”.
Door veilig te wonen in een huis dat
past bij je levensfase. We vinden het
belangrijk dat de Venrayse jongeren
hier kunnen blijven wonen. Dat betekent dat er voldoende betaalbare
woningen beschikbaar moeten zijn
en werkgelegenheid die aansluit bij

de vraag. Het is fijn als jongeren na
hun studie terugkeren naar Venray,
zodat we ook de kenniseconomie in
onze gemeente kunnen laten groeien
en er kansen zijn voor nieuwe bedrijven. Voor gezinnen is een goede
infrastructuur, fijne scholen en kin-

Dorris van Dijck

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.

25 jaar geleden eerste televisie
uitzending Omroep Venray
Op 5 juli 1995 vond de slotmanifestatie plaats van de Rio-actie ten behoeve van
de straatkinderen van Rio. Deze slotavond, waar tal van artiesten optraden,
werd door Omroep Venray live uitgezonden. Het was voor het eerst dat Omroep
Venray een tv uitzending verzorgde en dat gebeurde nota bene ook nog live.
Bij de uitzending is medewerking verleend door SLOT, de lokale omroep van
Tegelen. De uitzending werd mede mogelijk gemaakt door een eenmalige
bijdrage van de Stichting CAI Venray, de voormalige kabelexploitant.

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

Dit is nu 25 jaar geleden en Omroep Venray vindt dit een mooie gelegenheid
om deze vrijwel vlekkeloos verlopen avond te herhalen. De opnames
laten sfeervol amusement zien met tal van optredens en informatie met
actievoerder over de situatie in Rio. Het programma wordt gestart met een
film van journalist René Poels.

Artiesten

Een groot aantal artiesten uit Venray, maar ook van elders uit Limburg traden
op en zijn te zien, zoals Geert Pelzer, Jeanny van Veghel, Jack van Els, Peter
Teeuwen, The Amazing Trumpets, De Bandelieren, Tommorow People, Thei
en Marij, Sjef Diederen, Margot Verbeek, Joey Manders, Sonja en The Aces.
De zangers werden muzikaal ondersteund door de Hofkapel o.l.v. Herman
Stevens en het Combo Cor v.d. Cruysen. De presentatie was in handen van
Matty Langeveldt uit Tegelen en Hub Clephas. De gehele avond duurde
ruim 3 ½ uur. Omroep Venray heeft het totale programma gesplitst in 3
delen die worden uitgezonden op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli.
Omroep Venray is te zien op de televisiekanalen van Ziggo,
KPN, XS4ALL, Telfort, Edutel, Glaswebvenray, Trined en www.
omroepvenray.nl/livetv/. De digitale kanalen maken deel uit van TV
Standaard en zijn te ontvangen in de regio’s Venray, Horst

Wij zoeken:
• een manusje van alles, een handyman;
• iemand die verantwoordelijkheid neemt en de
ondernemer steunt;
• iemand die van afwisselend werk houdt;
• iemand die werk ziet liggen en dit zelfstandig oppakt;
• iemand die het overzicht behoudt en een team kan aansturen.
Wij bieden:
• een baan van 38 uur per week;
• een goed salaris (CAO Dierhouderij);
• doorgroeimogelijkheid naar assistent-bedrijfsleider;
• gezellige collega’s.
Interesse?
Neem dan contact op met William van Leendert,
tel. 06 53 496 558.

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

Pluimveebedrijf van Leendert bv

Mackayweg 4, 5865 AL Tienray | www.vanleendertbv.com
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Het winkelgebied De Bleek moet een
andere functie krijgen
Het is niet alleen het geval in Venray, maar ook landelijk neemt de leegstand binnen de winkelcentra toe. De huidige coronaproblematiek speelt
daarbij inmiddels ook een rol. Met uitzondering van de supermarkten, ervaren alle winkeliers dat er minder klanten naar de winkels komen.
Het online winkelen gebeurde al geruime tijd en dat lijkt nu nog alleen maar toe te nemen. Als gevolg daarvan en vanwege de hoge huur van het
winkelpand besluiten sommige winkeliers er maar noodgedwongen mee te stoppen.
De gemeente heeft al in 2016 met het opstellen
van een centrumvisie aangegeven wat er zoal
zou moeten veranderen in het Venrayse winkelcentrum. Inmiddels is er door de gemeente een
zogenaamd aanjaagteam in het leven geroepen.
Dat team moet niet alleen op zoek naar de invulling van leegstaande panden, maar zij zou ook
meer beleving in het kernwinkelgebied moeten
bewerkstelligen. In het plan van het College van
B&W moet het aantal vierkante meter winkeloppervlakte krimpen om verdere leegstand tegen

te gaan. De Grotestraat en de Schoolstraat met de
daartussen liggende straatjes worden dan de kern
van het Venrayse winkelhart. De Bleek maakt in
de visie van het college geen deel meer uit van
dat winkelhart. Een onderdeel van de visie van de
gemeente is het geleidelijk ontmantelen van het
winkelgebied De Bleek door het wijzigen van de
winkelbestemming.
Om die reden heeft de Stichting Burgers van Venray
voor de maand juli een stelling gekozen over
De Bleek. De stelling is: Het winkelgebied De Bleek

moet een andere functie krijgen. De inwoners van
de gemeente Venray worden uitgenodigd om gedurende de maand juli op de website www.burgersvanvenray.nl aan te geven of men het daarmee
eens of oneens is. Bovendien kan daarnaast de
eigen mening op de site worden geplaatst.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray juni

Het coronavirus gedijt goed in de luchtvervuiling van
de regio Venray
Gedurende de maand juni stond op de website Burgers van Venray een stelling over de mogelijke relatie tussen luchtvervuiling en het coronavirus. Hoewel die mogelijke relatie nog nader wordt onderzocht door het RIVM, was de Stichting Burgers van Venray benieuwd naar de mening
van de inwoners van Venray. De stelling was: Het coronavirus gedijt goed in de luchtvervuiling van de regio Venray.
Of het nu bij de bevolking de actuele angst voor
het coronavirus is of de problemen met luchtvervuiling door fijnstof, PFAS of de intensieve
veehouderij: er werd uitgebreid op de peiling
gereageerd. De reacties waren sterk verdeeld,
43 procent was het eens met de stelling terwijl
dus 57 procent er een andere mening op nahield.
Vooral die laatste groep respondenten heeft
een agrarische achtergrond of is zelf veehouder. Voor degenen die alle reacties willen nalezen bestaat een mogelijkheid om op de website
Burgers van Venray onder het hoofdstuk “vorige
stellingen” alles te beoordelen.
Monique was het eens met de stelling.
“Intensive veehouderij geeft een lekker bedje
voor ieder brok ellende in de vorm van diverse
virussen. Wij hoeven ons dat toch niet meer af te
vragen, we hebben al de Q-koorts, de vogelgriep
en varkenspest. Komt hier nog het probleem van
de nertsenhouderij bij. De luchtvervuiling hier
bezorgt veel mensen longproblemen. Van de

politiek in Venray hoeven we niet veel te verwachten. Door het stemgedrag van de Venraynaren zal
alles wel hetzelfde blijven. Ons kent ons in dit kleine
boerenwereldje waar winst nu eenmaal de boventoon voert.”
Mar is het eens en refereert naar de bio-industrie.
“De combinatie van de uitstoot van veeteelt (NH3)
en de industrie (NOx) is erg slecht. De fijnstofdeeltjes zijn dragers van het virus. Daar is al menig
onderzoek over gedaan. Wanneer snapt Nederland
het nu eens dat de intensieve veehouderij een bom
is voor de mens? Q-koorts, varkenspest, vogelgriep...
het is de mens die zijn leefomgeving en dat van
de dieren en het groen kapot maakt. Als het vogelgriepvirus muteert, dan verbleekt corona daarbij.”
Gaby stemde oneens. “Gezien de globale verspreiding van het virus denk ik niet dat de luchtkwaliteit een directe invloed heeft, maar dat dit eerder
gezocht moet worden in de bevolkingsdichtheid en
hoe de bevolking samenkomt.”
Volgens Toon hoeft geur lang niet altijd ongezond

te zijn. “Stank zoals u het noemt van de veehouderij is helemaal niet ongezond. Ik werk al meer dan
45 jaar tussen de varkens en heb hartstikke zuivere
longen en ben nooit ziek. Dus zo slecht is het nog
niet. Kom eens met feiten in plaats van alles en
iedereen na te praten.”
Henk heeft geen probleem met de geur die van de
boerderijen komen. “Wij wonen in een landelijke
omgeving en dat is heerlijk wonen. Dat het wat
minder mag of de rem erop komt zou best kunnen.
Maar ik heb het idee dat het meer boertje pesten
is om ze op deze manier weg te krijgen. Als wij
allemaal wat meer zouden betalen als consument
waren de boeren ook beter af.”

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

Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray (85.000 inwoners, 16.000 leden, 25 medewerkers,
Stichting
BiblioNu zoekt per 1 september een
12,7 fte) en ondersteunt schoolbibliotheken.

Lid
Raad
BiblioNu
zoektvan
een Toezicht
De
Raad zoekt een lid met deskundigheid op het gebied
Directeur-bestuurder

van financiën en financiële verslaglegging met daarnaast
BiblioNu zoekt met ingang van 1 januari 2020 een directeur-bestuurder
ervaring
in het besturen of het houden van toezicht,
voor een betrekking van 0,6-0,8 fte, met de ruimte om in de eerste
ervaringmeer
metinzetbaar
organisatieprocessen
en kennis
van en vindt u op
periode
te zijn. De uitgebreide
vacaturetekst
www.biblionu.nl/vacatures/directeur.
affiniteit met Cultural Governance.
Uw
sollicitatiekunnen
kunt u vóór
november
20191 sturen
aan rvt@biblionu.nl.
Kandidaten
zich16melden
vóór
augustus
2020.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond
De
uitgebreide
vacaturetekst inclusief
alle
26 november
en donderdagavond
28 november.

profielkenmerken en contactgegevens vindt u op
Inlichtingen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht,
www.biblionu.nl/vacatures/Raadvantoezicht
Jan-Hein de Wit, tel. 06-27205561.

Willy’s Wereld

Column

Uitzending
gemist
Geweldige uitvinding: digitale
tv waarbij je programma’s
eenvoudig opneemt of waar de
optie ‘uitzending gemist’ een
mogelijkheid geeft om alles van
een paar dagen geleden terug te
kijken. Niets hoeft nog gemist te
worden.
Het begon een decennia geleden. De videorecorder deed zijn
intrede en vanaf toen hoefde je
geen programma meer te missen. Als je geen tijd had om een
film te bekijken dan nam je deze
gewoon op. Dat je vervolgens
in je drukke leven ook geen tijd
zou krijgen om al die opnames te
bekijken dat nam je maar voor lief.
Het digitale tijdperk bracht hierin
nieuwe dimensies. Downloaden
van films, kijken via YouTube of via
de diverse opties die tv-providers
meegeven om programma’s op
een ander tijdstip te bekijken dan
op het moment van daadwerkelijke
uitzending. Het bracht vrijheid, het
einde van de tv-gids en het einde
aan vaste patronen zoals een bord
friet op schoot tijdens Studio Sport.
Kijken wanneer je wil... Het is zeker
een mooie uitvinding en ik maak
er dankbaar gebruik van. Probleem
is wel dat ik door de eenvoudige wijze waarop je kunt opnemen, om de haverklap series aan
het binge watchen ben. Dat alles
uiteraard met te korte nachten
en vierkante ogen als gevolg.
De coronacrisis heeft me hierover
iets geleerd. Ook al heeft de techniek veel in haar mars om ons het
gevoel te geven niets te hoeven
missen, we moeten blijven accepteren dat niet alles herhaalbaar of
reproduceerbaar is. We moeten ons
er op instellen dat een gemis soms
gewoon een gemis blijft. Een hele
generatie jongeren kan deze zomer
niet naar kermissen, festivals of
campings. Dat lossen we niet op
met een ‘rewind-knop’ op een
afstandsbediening. En ook wij,
de niet zo jongeren, missen onze
vakanties, verenigingsactiviteiten en ja, ook festivals. Hoe graag
had ik deze dagen op Jera On Air
of op Rock Werchter willen staan?
Nieuwe technieken passen in een
maakbare samenleving. Covid-19
laat ons zien dat die maakbaarheid
maar ten dele opgaat. We zullen
toch ook echt zelf af en toe de slingers op moeten hangen. Hou vol!
Willy
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15-vragen aan

Nikki Hermans Venray
deelt over elkaar. Dat je altijd achter
elkaar staat en dat je altijd elkaar
alles kunt vertellen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik
luisteren en klaar staan voor iedereen. Mijn slechtste eigenschap is
ongeduldig zijn. Wanneer ik ergens
op moet wachten en het mij te lang
duurt, word ik erg ongeduldig en
wil ik alles meteen weten.

Stel je zou overal naartoe kunnen gaan met je vrienden, waar
zou je dan meteen naartoe gaan?
Ik zou dan naar Spanje willen gaan
met vrienden en daar samen genieten van het mooie weer en van de
gezelligheid. En natuurlijk dat we
daar ook mooie nieuwe herinneringen aanmaken.

Ben jij meer een luisteraar of
juist meer een verteller?
Ik ben eerder een luisteraar maar ik
kan ook wel echt veel vertellen.

Waar sta jij bekend om bij je
familie?
Waar ik om bekend sta bij mijn
familie is het vele praten.

Zou jij jezelf een positief persoon
noemen?
Ja ik zou mezelf een positief persoon noemen, natuurlijk heb ik ook
wel eens even dat ik denk ‘nee’ dat
gaat me even niet lukken. Ik blijf
wel positief want als je alles negatief bekijkt, maak je je leven er niet
leuker op.

Wat is je favoriete hobby?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Nikki Hermans
16 jaar
Gilde College Venray
Venray

Als vrienden jou zouden
omschrijven, welke woorden
zouden ze dan gaan gebruiken?

kennen via school, dansen en
andere vrienden.

Probeer je vaak nieuwe dingen
uit, of blijf jij liever in je eigen
comfort zone?

Ik probeer wel vaak nieuwe dingen
uit om te kijken of ik het leuk vind of
Mijn vrienden zouden mij omschrij- totaal niet. Dat doe ik om erachter te
komen wat ik nog meer leuk vind.
ven als spontaan, zorgzaam en als
iemand die altijd voor anderen klaar Ik doe dit bij bijvoorbeeld hobby’s of
kleding.
staat en een lachbek is.

Vind jij vrienden hebben noodzakelijk, zo ja waarom?
Ja ik vind vrienden hebben noodzakelijk, omdat je daar veel leuke
dingen mee kan doen. En omdat
je altijd met elkaar over alles kunt
praten.

Waar heb jij jouw beste vrienden
leren kennen?
Ik heb mijn beste vrienden leren

Waar ben je verslaafd aan?
Mijn telefoon heb ik altijd wel bij
me en ik ben wel altijd bereikbaar.
Maar ik kan gelukkig ook nog zonder mijn telefoon, bijvoorbeeld als
ik met vrienden iets aan het doen
ben, vind ik het niet erg dat ik geen
telefoon bij me heb. Maar zodra ik
thuis ben of pauze heb (op school of
op het werk) kijk ik al snel op mijn
telefoon.

Welke gebeurtenis vergeet jij
nooit meer?
Ik heb meerdere gebeurtenissen die
ik nooit meer vergeet, maar wat mij
het meeste is bij gebleven is het
moment dat ik met mijn familie op
vakantie ging en toen we naar een
heel groot Aquapark gingen.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Het lied waar ik een speciale herinnering aan heb heet: Pak maar mijn
hand van Nick en Simon. Omdat dat
de eerste zangers waren waar ik
de liedjes van mee kon zingen en
ze ook echt vaak luisterde. Dit was
toen ik klein was samen met mijn
broertjes en ouders.

Dansen en met vrienden en familie leuke dingen beleven. Ik dans
bij Soul Community en ik doe daar
de style dancehall en Afrikaanse
dans. Die lessen zijn op maandag
en woensdag van 20.00 tot 21.00
uur. Ik dans, omdat ik het leuk vind
om bezig te zijn en in dansen kan
ik mijn emoties kwijt. Daarnaast
ga ik met mijn vrienden en familie
graag naar de stad, naar het terras
of gewoon even een avond samen
zijn. Dat doe ik graag, want dan zie
ik ze weer en kan ik ze weer spreken.

Welk verhaal vertellen jou
vrienden altijd over jou?
Ik denk dat mijn vrienden over een
van mijn lompe acties zouden kunnen vertellen. Of dat ik altijd wel
aan het lachen ben ook al is het
niet zo grappig, maar dan ik dan
nog steeds hard lachen.

Waarom vind je betrouwbaarheid belangrijk?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar
ook echt trouw bent en niet oor-

Hoi

Column

Vrouw zijn
Onze aarde bestaat voor iets
meer dan 50 procent uit
vrouwen. Dat betekent dat van
de 7 miljard mensen op deze
aarde, er meer dan 3,5 miljard
vrouwen zijn. Vrouwen zijn
belangrijk. Toch werden en
worden vrouwen minder
behandeld dan mannen.
Hoe kan dat en waarom is dat
nog steeds niet veranderd?
Voor elke euro die een man krijgt
voor zijn werk, krijgt een vrouw
81 cent. Dat is 19 cent minder
voor hetzelfde werk. Dit heeft
nog steeds veel te maken met het
feit dat vrouwen voor het gezin
zorgden en de mannen werkten.
Nu is dat al lang veranderd, maar
de vooroordelen zijn er nog wel.
Een vrouw gaat namelijk misschien parttime werken, omdat
ze kinderen krijgt en ze voor ze
wil zorgen. Vrouwen op aarde
zijn net zo belangrijk als mannen
en ja vrouwen krijgen de kinderen, maar dat betekent niet dat
de vrouw thuis blijft. Dat geeft al
geen reden om de vrouw minder
te geven. Die loonkloof mag dan
wel minder zijn geworden, maar
te groot is het nog steeds. Ik vind
het raar dat ik als vrouw minder
zou verdienen dan mijn mannelijke collega. Ik werk toch net zo
hard? Waarom? Vaak zijn het de
mannen die de argumenten geven
waarom dit zo is, maar geen enkel
argument is oké. Een vrouw is net
zo waardig als de man. Een vrouw
zou net zo goed de politiek in kunnen en een vrouw kan net zo goed
die promotie krijgen. Een vrouw
zijn is iets waar ik trots op mag
zijn. Vrouwen van over de hele
wereld verdienen dezelfde rechten als mannen. Niet alleen op
de werkvloer, maar overal. Wat ik
ook niet begrijp zijn de hoge prijzen op menstruatieproducten
zoals maandverband en tampons.
Waarom ben ik elke maand rond
de tien euro kwijt aan deze producten? Wij kunnen er toch ook niks
aan doen dat wij elke vier weken
ongesteld worden? Dit soort producten zouden veel goedkoper of
juist gratis moeten worden, zodat
elke vrouw, rijk of arm, dit kan
gebruiken. Ik ben een vrouw die
klaar is met deze mannenwereld
waar wij al veel te lang in leven.
Het wordt tijd dat de vrouw eens
de leiding neemt.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky

0207 \ enzo
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Geplukt

Carla van Wandelen Venray
De 66-jarige Carla van Wandelen is een doorzetter en weet van aanpakken. Samen met haar vriend kocht ze twaalf jaar geleden een oude
boerderij in de Duitse Eifel om het gebouw volledig te verbouwen. Vanwege een heupblessure viel die droom in duigen, maar inmiddels is
Carla een paar maanden geleden in Venray gesetteld en geniet ze van de rust en haar huidige stekje. De van oorsprong Bosschenaar wordt
deze week geplukt.

Carla werd geboren in Den Bosch
in een gezin van vijf kinderen.
Samen met haar man verhuisde
ze uiteindelijk naar Engelen,
een dorpje naast Den Bosch.
36 jaar werkte ze bij PNEM waar
ze elektrotechnische tekenaar
werd en later de administratie
en de inkoop van de tekenka-

mer deed. “Ik was nooit echt gelukkig in het bedrijf. Toen ik 47 was en
ik mijn man plotseling verloor, ging
mijn plezier in het werk helemaal
weg. Door het overlijden van mijn
man, waarmee ik 28 jaar getrouwd
was, heb ik 1,5 jaar in een diep dal
gezeten. Mijn wereld stortte in en ik
moest opzoek naar mijzelf. Ik heb in
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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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die tijd alles uitgeprobeerd. Na drie
weken ging ik weer aan het werk,
maar mijn werkgever stuurde me
weer naar huis. Toen ik uiteindelijk
terugkeerde, kwam ik op de technische afdeling terecht waar ik geen
vaste collega’s had. Ik moest achteraf de meest erge dingen doen en
de meest vreemde panden bezoeken. Maar door het rouwproces
stond mijn verstand destijds op nul.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Tijdens een avond in de disco in
Den Bosch leerde ze negentien jaar
geleden haar huidige vriend Kai
kennen die destijds in Eindhoven
woonde. Al snel kregen ze een relatie. “Dat was een half jaar na het
overlijden van mijn man. Omdat we
beiden onze vrijheid wilden behouden, gingen we niet samenwonen.”
Ook op vakantie gaan, deed het stel
niet samen. Kai stimuleerde Carla
om wat te ondernemen in groepsverband. Zo ging ze met vrienden
op wintersport, voer ze mee op het
zeilschip De Eendracht en ging ze
op wandelvakantie in de Ardennen.
De eerste vakantie die ze samen
met Kai maakte, was naar Egypte.
“Daar zijn we zeven jaar achter
elkaar naar toe geweest. We hebben
zelfs met de gedachte gespeeld om
daar een huisje te kopen voor in de

wintermaanden. Maar omdat tijdens
onze laatste vakantie in 2011 de
Mubarak-crisis uitbrak, besloten we
om dat niet te doen. Het leek daar
destijds wel oorlog, de stad waar
wij op vakantie gingen, was leeg.
Het leek wel een spookstad.”
Maar de droom om ergens buiten Nederland een huis te kopen,
bleef in het hoofd spelen van het
stel. “We gingen opzoek naar een
huis in een straal van 500 kilometer
rondom Nederland. Uiteindelijk kwamen we in Niederprüm terecht, een
klein dorpje in de Eifel. Daar stond
een 17-eeuwse boerderij, het oudste
pand van het dorp, dat ons aansprak. In eerste instantie wilden we
er een bed en breakfast van maken,
maar achteraf gezien was dat meer
mijn idee”, lacht Carla. “Toen besloten we een twee-onder-een-kapwoning van te maken. We hechtten nog
steeds veel waarde aan onze vrijheid en wilden daarom niet samenwonen. Het was de bedoeling dat
ieder een eigen huis kreeg in de
boerderij, maar daar moest zelfs een
abgeschlossenheidserklarung bij de
notaris voor in orde gemaakt.”
Het stel verbouwde de boerderij
volledig op eigen kracht, dus zonder aannemer in de arm te nemen.
Carla zag het project zelfs als bezigheidstherapie. “Het project trok

veel bekijks bij de bewoners van
het dorp en mensen die langsreden.
We verbouwden het pand volledig
met gebruikte materialen. Ik kroop
elke dag achter de computer om het
internet af te struinen.”
Toch gooide de gezondheid van
Carla na twaalf jaar verbouwen roet
in het eten. Haar heup is versleten
en een operatie in Duitsland zag
ze niet zitten. “Ik was de sjouwer,
de doorzetter en Kai het brein achter
het project. Ik heb wel eens zeven
ton aan lavastenen op één dag
gesjouwd. Achteraf is dat misschien
de reden geweest dat mijn heup
is versleten. Ik ken mijn grenzen
niet. Toen ik besloot om weer naar
Nederland te verhuizen, had Kai nog
veel plannen in het huis. De woning
was nog steeds niet af. We hebben er ook nooit gewoond, Kai en ik
hadden allebei een huurhuis, vijftien kilometer van elkaar vandaan.”
Uiteindelijk zette het stel de knop
om en verkocht in april het huis.
“De kopers willen er vier woningen van maken. Als het project af
is, willen we gaan kijken hoe het is
geworden.”
Maar toen begon de zoektocht
naar een woning in Nederland.
Die startte in Valkenburg, een plek
waar Carla en Kai regelmatig kwamen vanwege vrienden die er
woonden. “De prijzen daar waren
om te janken. Ook verhuizen naar
Den Bosch was geen optie; te lange
wachtlijsten en te hoge huurprijzen.
Maar toen we op de verjaardag van
Kai’s zus waren, hoorden we over
een woning in Venray. Dat was voor
Kai thuiskomen, want hij is geboren
in Oirlo. Via via heb ik die woning
uiteindelijk gekregen in april.”
Inmiddels heeft het stel besloten om
samen te gaan wonen. “Kai woonde
nog in Duitsland, kreeg een woning
aangeboden in Oirlo, maar besloot
in overleg met mij om voor het eerst
samen te gaan wonen. Dat wordt
een hele verandering. Kai is antiekverzamelaar en heeft daardoor
enorm veel spullen. Ons interieur
wordt dus een mengsel van verschillende stijlen”, vertelt Carla lachend.
Vanwege het coronavirus en haar
heupblessure heeft Carla nog niet de
kans gehad om Venray echt te leren
kennen. “Ik vind het heerlijk rustig
hier. Ik ben er een voorstander van
om weer wat te gaan doen op sportief gebied, ik sportte vroeger vijf
keer in de week. Wellicht ga ik weer
beginnen met zumba. Maar voor nu
staat de verhuizing van Kai eerst
op de planning en daarna de operatie aan mijn heup.” Carla sluit het
niet uit om ooit weer te verhuizen.
“Ik kan niet in de toekomst kijken.”

Ons interieur
wordt een mengsel
van stijlen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Tummers
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daar word ik vrolijk van
4K

ULTRA HD

55

32

’’
➞
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➞

13

81

9

FullHD

GRATIS
BEZORGD!

339,-

239,-

GRATIS
BEZORGD!

1499,-

899,4K TV KD55XG9505BAEP

FULL HD TV 32PFS5803/12

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV met Android
• Full Array LED • Picture Processor X1 Ultimate

• 32" (81 cm) • Full HD • Smart TV
• 500 Picture Performance Index • Pixel Plus HD

8

8

KG

KG

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

1400
T/PM

829,-

699,Wasmachine WAT28695NL

899,-

699,Wasdroger T8DEN86CS

• Energieklasse: A+++ • 1400 t/pm • 8 KG

• Energieklasse: A+++ • Warmtepomp • 8 KG

• i-DOS: bepaalt automatisch de benodigde hoeveelheid
wasmiddel en water voor iedere belading

• Het AbsoluteCare-systeem bepaalt nauwkeurig de
bewegingen van de trommel en de droogtemperatuur

Frank van der Linden

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

