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Schouwburg dicht
Door de nieuwe maatregelen van het kabinet sluit Schouwburg Venray haar deuren tot en met woensdag 11 november. Onder deze omstandigheden is het voor Schouwburg Venray
onmogelijk om voorstellingen en evenementen te faciliteren, zegt een woordvoerster.
Om het publiek een veilig
theaterbezoek te kunnen
garanderen moet het theater
veel meer personeel inzetten
dan gebruikelijk is. In één
ruimte mogen dertig personen
zijn. Niet alle artiesten kunnen
spelen voor dertig gasten.
Er staan namelijk al verschillende
voorstellingen gepland waar
meer dan honderd tickets zijn
verkocht en artiesten twee
keer op een avond spelen voor
hetzelfde bedrag. In dat geval zou
het theater zeventig bezoekers
per voorstelling teleur moeten
stellen. De selectie van wie wel
en wie niet naar de voorstelling
mag, wil Schouwburg Venray niet
maken. Ook is het niet mogelijk
om zalen af te huren voor
bijvoorbeeld verenigingen.

Hevig verzet tegen sluiting huisartsenpost
Het voornemen om de huisartsenpost in Venray te sluiten, is bijzonder slecht gevallen bij de gemeenteraad en het College van B&W van Venray. “Sluiting is onacceptabel”, zei wethouder Anne Thielen (CDA)
in de extra raadsvergadering van dinsdag 20 oktober. Een dag later zat zij samen met burgemeester
Luc Winants aan tafel met het bestuur van Cohesie om de dreigende sluiting af te wenden.
Dat was ook de opzet van de acht
politieke partijen in de ingelaste
raadsvergadering die maar één
agendapunt telde. Er is haast geboden want op maandag 26 oktober
is de algemene ledenvergadering
van Cohesie, waarbij 105 huisartsen
in Noord-Limburg zijn aangesloten.
Zij geven maandag een advies aan
de raad van bestuur. De Venrayse
huisartsen zijn faliekant tegen de
sluiting. De huisartsen uit de omgeving van Venlo hebben minder
belang bij het openhouden van de
post in Venray. Daarom stuurde de

gemeenteraad een open brief aan
alle huisartsen in Noord-Limburg.
Ook Huisartsenpraktijk Veltum deed
een dringende oproep. ‘Wij vinden
de argumenten van Cohesie zwak
en absoluut niet opwegen tegen het
verlies aan kwaliteit van de spoedzorg voor onze patiënten’, schrijven
de Veltumse huisartsen.
De raad nam dinsdagavond unaniem
een motie aan om het college op te
dragen sluiting te voorkomen. De
gemiddelde afstand tot een huisartsenpost in Nederland is 6,3 kilometer. Voor Venray kan de afstand na

de sluiting oplopen tot 30 kilometer, meldde de motie. Ook bestaat
de vrees dat de apotheek bij de
huisartsenpost in medisch centrum
Wieënhof buiten kantooruren dichtgaat.
Een woordvoerster van Cohesie
spreekt tegen dat er binnenkort een
besluit valt. “Sluiting is een optie
die wordt onderzocht. De huisartsen
spreken zich op 26 oktober uit over
de aanbevelingen van het onderzoek. Het kan nog enkele maanden
duren voordat er sprake is van een
uitkomst of besluit.” Cohesie zegt

patiënten en andere partners te
informeren zodra er meer bekend
is. “Het houden van inspraakrondes
voor de bevolking is daar onderdeel
van”, aldus de woordvoerster. De
raad van bestuur neemt uiteindelijk
het besluit op basis van het advies
van de huisartsen en na raadpleging van andere betrokken instanties. “We betreuren de onrust die is
ontstaan in de regio Venray over een
mogelijke sluiting”, zegt voorzitter
Leo Kliphuis van de raad van bestuur.
Hij stelt dat het niet de keuze is van
de huisartsen maar van de zorgverzekeraar die aandringt op meer
efficiency.

Lees verder op pagina 09
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Plan voor tweede zonnepark aan Beemdweg
Solarfields heeft het plan voor een zonnepark van 19 hectare in de hoek
Beemdweg-A73. Het is op een paar honderd meter afstand van het
beoogde zonnepark in buurtschap Laagriebroek van Solarcentury.
De dorpsraad van Leunen wil meer informatie over het project van
Solarfields.
“We weten behalve de locatie nog
maar heel weinig. De uitwerking is
niet concreet genoeg om een mening
te vormen”, zei dorpsraadlid Sander
Hellegers in de dorpsraadvergadering
van 19 oktober in gemeenschapshuis
De Baank in Leunen. De locatie die
Solarfields op het oog heeft, is uitgerekend de plek die de dorpsraad
aanwees als alternatief voor het zonnepark in Laagriebroek. Tegen deze
locatie zijn veel bezwaren vanwege
de aantasting van het open, groene
gebied.
In de hoek Beemdweg-A73 zijn
geen direct omwonenden. Deze plek
behoort tot het grondgebied van Oirlo.
De Leunse dorpsraad haalt aan dat
de dichtstbijzijnde huizen in Leunen
staan.
Solarfields heeft met enkele omwonenden gesproken en ook met de
dorpsraad van Oirlo.

Op maandag 26 oktober zou een informatieavond in Leunen zijn, maar die
is vanwege de coronamaatregelen
uitgesteld. Afgelopen maandag was er
telefonisch contact met projectmanager
Menno van Bremen. Hij vertelde dat
Solarfields gaat meedingen in de tender voor een grootschalig zonnepark in
gemeente Venray. “We willen daarom
op korte termijn een fysieke of anders
een digitale bijeenkomst houden”, zei
Menno van Bremen. “De input van de
omgeving is essentieel. We vinden het
participatieproces heel belangrijk.”

Input omgeving
is essentieel

Locatie zonnepark Leunen in hoek Beemdweg-A73

Tekst: Henk Willemssen

‘Nieuw bedrijventerrein op Spurkt is nodig’
Een nieuw bedrijventerrein van 30 hectare is nodig om doorgroeiende Venrayse bedrijven een plek te kunnen
bieden. Dat stelde wethouder Jan Loonen (CDA) in de commissievergadering van woensdag 7 oktober.
VVD-raadslid Bas Künen haalde
de toenemende maatschappelijke

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

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

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

weerstand aan tegen de ‘verdozing
van het landschap’. Jan Loonen
reageerde dat de raad heeft
ingestemd met de toetreding tot
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
Onder de vlag van Greenport
Venlo gaat Venray een eigen
bedrijventerrein ontwikkelen op
De Spurkt voor ondernemingen in de
agrofood, maakindustrie en logistieke
sector. Loonen had moeite met de

Tekst: Henk Willemssen

Samenwonen zonder iets te regelen:
een spannende zaak!
Als u geld investeert in het vermogen van uw partner, bĳvoorbeeld in diens woning, krĳgt u dan bĳ een
relatiebreuk uw geld terug? Als u geen samenlevingsovereenkomst hebt, dan wordt dat lastig. In de wet is
namelĳk niets geregeld voor samenwoners en de wettelĳke regeling voor gehuwden is niet van toepassing op ongehuwd samenwonenden.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

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

dat van 26 juni tot en met
6 augustus ter inzage lag, zijn
twintig bezwaarschriften ingediend.
Vooral van natuurorganisaties,
belangengroeperingen en
omwonenden die zich zorgen maken
over de aantasting van flora en fauna,
het landschap en het Loobeekdal.
De gemeente is bezig de zienswijzen
te beoordelen en van een reactie te
voorzien.

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten garcon.nl

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.

beeldvorming die nu is ontstaan.
“Er wordt van alles beweerd maar
mij is nog nooit iets gevraagd”,
zei hij. Het bestemmingsplan
komt nog voor eind dit jaar in
de raad en op 10 november is er
een informatiebijeenkomst voor
raadsleden.
“We zijn bewust toegetreden
tot Greenport Venlo om eigen
ontwikkelruimte voor bedrijven te

krijgen. Het gaat niet om hele grote
logistieke hallen van 10 hectare
of meer. Op De Spurkt is plaats
voor bedrijven van 1 tot 5 hectare.
De verdozing is hier dus niet van
toepassing”, stelde Loonen die
aanhaalde dat op bedrijventerreinen
De Hulst I en de Witte Vennen al veel
kleinere maakbedrijven zitten. “Ze
vallen minder op dan de logistieke
bedrijven die heel zichtbaar zijn. Maar
de maaksector is in Venray het grootst,
de logistiek is hier veel kleiner.”
Tegen het ontwerpbestemmingsplan,

Een man had kort voordat hij ging
samenwonen, een woning gekocht,
die alleen op zijn naam stond.
Een paar jaar later werd de woning
verbouwd. Een deel van de kosten werd betaald door de moeder
van de vrouw en de rest van de

verbouwingskosten van in totaal
90.000 euro werden door de vrouw
zelf betaald.
Na het verbreken van de relatie
wilde de vrouw haar geld terug.
De rechtbank wees haar vordering
toe, maar het Hof wees de vordering van de vrouw in hoger beroep
af. De Hoge Raad bepaalde in cassatie dat de regels die gelden voor
gehuwden niet van toepassing zijn
op ongehuwden. Bij samenwoners
moet er sprake zijn van een overeenkomst. Dat kan een schriftelijke, uitdrukkelijke of stilzwijgende
overeenkomst zijn; de afspraak kan
ook worden afgeleid uit het gedrag
van de samenwoners. Ook de redelijkheid en de billijkheid was van
belang. Omdat de vrouw onvoldoende feiten en omstandigheden hierover had gesteld, vond de

Hoge Raad dat zij geen recht had
op terugbetaling van haar investering.
De vraag of de woning in waarde
was gestegen door de verbouwing is niet aan de orde gekomen.
Wellicht was de uitkomst anders
geweest als dat wel was gebeurd.
Stel dat u toch een vergoedingsrecht heeft (bijvoorbeeld omdat u
dat op papier hebt gezet) dan is de
volgende vraag of dit recht op het
moment van de relatiebreuk niet is
verjaard.
Vergoedingsrechten voor echtgenoten verjaren pas zes maanden na
de echtscheiding. Voor ongehuwden is in de wet niets geregeld en
de regeling voor echtgenoten is
niet van toepassing op samenwoners. In de meeste gevallen geldt
dan de algemene verjaringster-

mijn van 5 jaar (na de investering).
Dit betekent dat uw vergoedingsrecht al tijdens uw relatie kan verjaren, terwijl u zich hiervan niet
bewust bent.
Samenwonen zonder overeenkomst
is dus een spannende, maar vooral
ook onverstandige zaak. Deze spanning op het moment dat u uit elkaar
gaat, kunt u voorkomen.
Wilt u weten hoe u dat aanpakt,
neem dan contact met mij op.
Door: Marion van den Aker-Groffen,
advocaat en vFAS-scheidingsmediator, Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.n
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Onrust over de betaalbaarheid van het sociaal domein

Raad Venray wil zorgkosten
in de hand houden
De Venrayse politiek is bezorgd over de betaalbaarheid van het sociaal domein in de gemeente.
Wethouder Anne Thielen (CDA) kondigde onlangs aan dat ingrepen nodig zijn om een halt toe te roepen aan de
sterk oplopende zorgkosten. Er komt een jaarlijkse ombuiging van 1,7 miljoen euro.
In de commissie Leven van donderdag
8 oktober stond de jaarrapportage van
2019 op de agenda. Commissieleden
grepen de kans aan om vooruit te
blikken. “We moeten niet bezuinigen op de zorgkwaliteit of de uitvoering. We zijn moreel verplicht de
beste zorg te leveren”, zei Bart Jilesen
(D66). “Ook financieel is het niet slim.
Bij slechtere zorgkwaliteit kunnen
mensen sneller een terugval krijgen
waardoor er op langere termijn juist
hogere kosten zijn.”
Bas Künen (VVD) haalde aan dat
enkele gemeenten ‘al aan de rand
van de afgrond staan’ door de snel
oplopende zorgkosten. “We moeten
er bovenop zitten en voorkomen dat
we in financiële problemen komen”,
zei Künen. Hij vroeg zich af hoe de
gemeente kan bijsturen en de zorgverlening efficiënter kan inrichten.
“Kunnen we meer doen voor hetzelfde
geld?” De VVD wil daarom weten
hoeveel van de 66 miljoen euro, die
jaarlijks naar het sociaal domein gaat,
te beïnvloeden is door de gemeente.

Ook stelde Künen vraagtekens bij de
monitoring. “De registratie is vaak
onvoldoende waardoor de cijfers niet
betrouwbaar zijn.” Anne Thielen zei
niet te kunnen aangeven op welk deel
van de kosten de gemeente direct
invloed heeft.
Ook CDA, ProVenray en PvdA uitten
hun zorgen over de hoge kosten van
het sociaal domein. “De gemeente
moet sturen op de uitgaven. Het gaat
erom zorg te leveren tegen een
maatschappelijk aanvaardbare
prijs. Maar het Rijk is de grote
onzekere factor”, zei Jac Derikx (CDA).
“Goede intake is belangrijk om
verkeerde behandelingen tegen een
te hoog tarief te voorkomen.”
Erica Irene van den Akker (Samen
werking Venray) meende dat er bij
de jeugdzorg veel winst te behalen is door het vaker inzetten van de
praktijkondersteuner van de huisarts. “Hiermee kunnen we onnodige
indicaties en zorgkosten voorkomen.”
Wethouder Anne Thielen reageerde
dat de praktijkondersteuners nu geen

rol spelen bij jeugd-ggz. “Dat wil de
gemeente graag want hier ligt inderdaad een kans. Maar dan moeten de
huisartsen wel meewerken.”
Thielen vertelde dat de aantallen in
de jeugdzorg de laatste jaren zijn
verdubbeld. Ze vroeg zich af of er
geen sprake is van ‘over-diagnosticering.’ “Is bij het gedrag van een
vijftienjarige sprake van puberteit
of is echt jeugdzorg nodig? Komt het
door het schoolsysteem? Dat jongeren druk voelen en stempels krijgen
opgedrukt waardoor behandeling
nodig is?”

We moeten voorkomen
dat we in financiële
problemen komen

Word
Word jij
jij onze
onze nieuwe
nieuwe collega?
collega?
www.poetszorg.nl
085
www.poetszorg.nl
085 076
076 11
11 00
00

Tekst: Henk Willemssen

Inspraak over inrichting park
Brukske
Het gesloopte oude winkelcentrum wordt een groene long midden in de wijk Brukske in Venray. De gemeente
Venray wil de wijkbewoners interactief betrekken bij de inrichting van het groengebied. Omdat bijeenkomsten met grote groepen niet mogelijk zijn, kunnen belangstellenden binnenkort digitaal meepraten.

Per direct zijn wij op zoek naar een

ALLROUND TEGELZETTER
& LOODGIETER
met ervaring in de badkamerbranche.

JIJ BESCHIKT OVER:
vakmanschap;
klantvriendelijkheid;
collegialiteit;
inzet en motivatie.

WIJ BIEDEN JOU:
goed salaris volgens cao;
afwisselend en uitdagend werk;
prettige werksfeer;
een ervaren team achter je.

Wij kunnen jou een fulltime baan aanbieden!
Heb je zin in een leuke afwisselende baan, stuur dan je sollicitatie
naar pascal@hoeijmakersbadkamers.nl of bel 0478 51 40 27.
SHOWROOM: Henri Dunantstraat 25a, 5807 ES Oostrum-Venray

De geplande bijeenkomsten voor
bewoners zijn eerder dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgegaan.
Wethouder Jan Loonen (CDA) meldde
woensdag 7 oktober in de commissievergadering dat hij graag het centrumplan van Brukske zo snel mogelijk wil
afronden. Op 8 juli werd het nieuwe
winkelcentrum geopend. “Enkele

weken geleden is het oude winkelcentrum gesloopt. Alleen het trafohuisje
staat er nog maar dat gaat binnenkort
ook weg. Als laatste fase gaan we nog
het groengebied invullen.”
Gemeente Venray heeft een bureau in
de arm genomen om op digitale wijze
de buurtbewoners te betrekken bij de
inrichting van het park. Binnenkort

komt een website online met informatie en mogelijkheden om mee te
denken. De wijkbewoners ontvangen
hierover een brief. Door gebruik van
digitale hulpmiddelen verwacht de
gemeente een groter publiek te kunnen bereiken.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL
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Minder vierkante meters door verhuizing

Zorgen over te krappe ruimte nieuwe bibliotheek
D66 vraagt zich of de bibliotheek genoeg ruimte krijgt op de nieuwe
locatie in het voormalige Albert Heijnpand. D66-raadslid Emina Joosten
stelde in de commissie Leven van donderdag 8 oktober dat de omvang
van de bibliotheek teruggaat van 2.000 naar 1.200 vierkante meter.
De voormalige supermarkt heeft
een oppervlakte van 2.100 vierkante
meter. Door de verbreding van het
Gouden Leeuwpad en in het inpassen
van een fietsenstalling, blijft er nog
1.200 vierkante meter over. Emina
Joosten haalde aan dat het plan is
om ook andere maatschappelijke en
culturele organisaties te huisvesten in
het nieuwe pand.

Speel-o-theek
Tijdens de brainstormavond in de
bibliotheek op dinsdag 29 september
kwam nog ter sprake dat de Speelo-theek gaat meeverhuizen naar de
nieuwe plek. “Maar in de tekeningen
is dat niet terug te zien”, zei het
D66-raadslid. Ze vroeg daarom om
opheldering. Wethouder Anne Thielen
(CDA) reageerde dat het nog om
ruwe schetsen gaat en dat er nog
geen definitieve tekeningen zijn.
Ze zei dat de bibliotheek zelf heeft
aangegeven voldoende te hebben
aan 1.200 vierkante meter. Volgens
Thielen nemen andere organisaties

weinig ruimte in beslag. “Bijvoorbeeld
een infobalie over cultuur in Venray.
Het is wel een wens om diverse
functies in het pand samen te brengen.
De architect neemt ook de inpassing
van de Speel-o-theek mee.”

Stiltewerkplekken
Elly van Dijck (PvdA) vroeg zich af
of er genoeg ruimte overblijft voor
stiltewerkplekken en een rustig
lokaal voor taalonderwijs aan
laaggeletterden. “Daar hebben we wel
zorgen over, want het inpassen van
de Speel-o-theek betekent ook extra
drukte. Daardoor wordt het steeds
lastiger om rustige ruimtes te vinden.”
Anne Thielen zei dat stiltewerkplekken
thuishoren in de bibliotheek en zijn
meegenomen in het programma van
eisen. Ze zegde toe gemeenteraad
en commissie te informeren als het
ontwerp van de nieuwe inrichting klaar
is.

Het Gouden Leeuwpad dat wordt verbreed

Tekst: Henk Willemssen

Last van ernstig
overgewicht?
Met een operatie
en onze begeleiding pakt
u het aan!

Online voorlichting over obesitas
De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo organiseert online informatiebijeenkomsten
over de behandeling van obesitas (ernstig overgewicht). Tijdens een zoomsessie krijgt u
informatie over het leefstijltraject en de operatie. Na aanmelding volgt een bevestiging
met een uitgebreide instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met
obesitas, hun naasten en anderen belangstellenden.
We hopen u binnenkort online te ontmoeten!

De komende online voorlichtingen vinden plaats op:

dinsdag 3 november & donderdag 26 november
18.30 - 20.30 uur
Aanmelden via www.obesitaskliniek.nl/agenda
Meer informatie: obesitaskliniek.nl/agenda
077 - 30 30 630 - info-venlo@obesitaskliniek.nl

Alaerds Allegro B.V. is een modern glastuinbouwbedrijf
gelegen in Hegelsom. Op een oppervlakte van 73.600 m2
telen we 3 teelten komkommers per jaar.
Wij zijn op zoek naar een

MEEWERKEND
VOORMAN
GLASTUINBOUW

(M/V)

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van medewerkers bij
alle voorkomende werkzaamheden in de kas. Je werkt met een leuke
groep mensen van diverse nationaliteiten en neemt samen met je
collega’s de verantwoordelijkheid om dit tot een succes te maken.
WIJ VRAGEN
Als medewerker in de glastuinbouw dien je affiniteit met de
tuinbouw te hebben. Je bent een teamplayer, je weet van
aanpakken en kan leidinggeven aan een groep medewerkers.
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en eigen initiatief wordt
gewaardeerd. Verder ben je fulltime beschikbaar en heb je geen
problemen met flexibele werktijden.
WIJ BIEDEN
• Een prettige werksfeer binnen een leuk team.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Glastuinbouw.
• Uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
INFORMATIE
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen
met Chantal Alaerds-Simons.
Bij interesse kun je ook meteen een sollicitatiebrief met CV
sturen per mail aan:
ALAERDS ALLEGRO B.V.
t.a.v. Mevr. C. Alaerds-Simons
E info@alaerdsallegro.nl T 06-54764838
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Lezingen en gesprekken live te volgen

Week van Respect in Venray gaat online
De Week van Respect staat van 2 tot en met 6 november in Venray op de kalender. In verband met het coronavirus zijn de activiteiten online
te volgen.

Dat Venray het spits afbijt heeft alles
te maken met het afsluiten van de
driejarige proef rond het thema,
#RespectOn. Donderdag 5 november

eindigt het project met de overdracht
door het projectteam aan het opgerichte platform van lokale ambassadeurs. De bedoeling was dat dit zou

gebeuren tijdens een bijeenkomst in
de schouwburg. Door corona wordt dat
een online gebeurtenis.
De Week van Respect in Venray begint

maandag 2 november met een lezing
over nepnieuws en waarheidsvinding door journalist Johan van de
Beek. Zijn lezing begint om 19.30 uur

en is online live te volgen.
Woensdag 4 november gaat het online
verder met een avondprogramma
dat in het teken staat van seksuele
geaardheid. Peggy Keijsers presenteert onder meer Roze in blauw, de
organisatie die zich binnen de politie
inzet voor de positie van homo’s, lesbiennes, transgender- en intersekse
personen. Verder vinden gesprekken
met jeugdwerkers en het Vraagpunt
Discriminatie plaats. Ook is een korte
akte uit de voorstelling ‘Wies’ te zien.
De avond begint om 19.30 uur en is
eveneens online live te volgen.
De Week van Respect in Venray eindigt
donderdag 5 november met een middagprogramma rond de afsluiting en
overdracht van #RespectOn. Drie jaar
heeft het project om tolerantie onder
Venrayse jongeren te bevorderen
geduurd. Wat er allemaal is gebeurd in
die tijd en hoe het verder gaat, is live
te horen en te zien, onder meer in
een korte filmreportage. Speciale gast
is hersenonderzoeker Victor Lamme.
De professor aan de Universiteit van
Amsterdam baarde opzien met zijn uitspraak dat ons brein racistisch is. Wat
hij daarmee bedoelt, vertelt hij donderdagmiddag 5 november live.

Kampioensvoordeel bij
Dekkers Tweewielers
Wij zijn de beste tweewielerwinkel
van Nederland en Belgi….
Daar zijn we apetrots op!

Winnaar

Tweewieler.nl

2020

Kampioen
s
voordeel

Om dit te vieren krijg je van ons
€325,- kampioensvoordeel
bij aanschaf van een E-bike!

Te r wa ar de

va n

€ 3 2 5 ,-

H i e r b e s t a at j e vo o r d e e l u i t :

Gratis
5 jaar
ga ra nt i e

Voor wie draag jij
een mondkapje?
•
•
•
•
•

Een volledig bedrukt mondkapje met bedrijfsnaam en logo
Een uniek ontwerp
Een herbruikbaar en uitwasbaar mondkapje
Een basic, premium of deluxe model
Vanaf 25 exemplaren

Meer info? 077 396 13 50 of info@kempencreeert.nl

Gratis
b od y s ca n

www.dekkerstweewielers.nl

Gratis
E -b i ke
T ra i ni ng

Gagel 12

Gratis
Surp ri s e
p a kket

5861 CZ Wanssum

actieactieactie
Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industiestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

IETS TE VIEREN?
#kempencreëert
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Steun voor ruimere subsidieregeling winkelcentrum
De politieke partijen in Venray willen de Stimuleringsregeling Centrumvisie verlengen om door
herbestemming van panden en het verplaatsen van winkels het centrum van Venray compacter en
aantrekkelijker te maken en de leegstand te verminderen. De subsidieregeling bestaat bijna drie jaar en
krijgt een driejarige verlenging met ruimere mogelijkheden, bijvoorbeeld ook voor horecazaken die naar
de pleinen willen verhuizen.
Wethouder Jan Loonen (CDA) komt in
december met een definitief voorstel voor de nieuwe subsidieperiode
die volgend jaar ingaat. Hiervoor is al
375.000 euro opzijgezet. In de commissievergadering van woensdag
7 oktober konden de partijen hun
mening geven. Alle fracties willen
graag de regeling voortzetten maar
over de manier waarop was er verdeeldheid. Zo is er in de afgelopen
drie jaar heel soepel omgegaan met
de regels. Volgens Jan Loonen is die
flexibiliteit nodig om per aanvraag

maatwerk te kunnen bieden.
De nieuwe regeling is ruimer van
opzet. Daar waren de meningen
over verdeeld, zoals over 5.000 euro
beschikbaar stellen voor het creëren van een bovenwoning. PvdA en
ProVenray keerden zich hier tegen.
“Want dit dient niet het doel”, vond
Joep Gielens (ProVenray). D66 was
juist een voorstander. “Want bewoning van een bovenverdieping zorgt
voor meer beleving in het centrum”,
zei Theo Zegers.
Bij de verplaatsing van horecazaken

bestaat de vrees dat dorpen en wijken
de dupe worden omdat ze hun cafetaria zien vertrekken. “Het is niet de
bedoeling de friettent uit de dorpen
weg te halen”, reageerde beleidsmedewerker Sonja van Griethuysen. “We
bekijken of de zaak past bij de horeca
op de pleinen.” Jan Hendriks (SP)
haalde aan dat de horeca het zwaar
heeft in coronatijd. Volgens Tom van
den Hoek (Venray Lokaal) geldt dat
niet alleen voor de horeca maar voor
vrijwel alle zaken in het winkelcentrum. Over de voorspelling van onder-

Samen het
grootste bereik
in de hele gemeente Venray

zoeksbureau Stec Groep, dat 20 tot 40
procent van de winkels in de komende
twee jaar zal verdwijnen, toonden de
commissieleden zich bezorgd.

Stimulans
De grote vraag is hoe de stimuleringsregeling het best kan worden ingezet.
“We moeten voorkomen dat gelukzoekers, die binnen een jaar weer
weg zijn, het geld in de zak steken”,
waarschuwde Theo Zegers. Ook heeft
D66 er moeite mee dat grote vastgoedondernemers en ontwikkelaars
de subsidie opstrijken. “Het geld moet
terecht komen bij de ondernemers, de
mensen die de nering drijven”, vond
Zegers. Jan Hendriks (SP) pleitte voor
steun voor winkels die iets extra’s
toevoegen. “Dus niet de zoveelste
kleding-, schoenen of brillenzaak.
Stimuleer vooral startende ondernemers met een uniek concept zoals een
snuffelwinkeltje.” Wim de Schryver
(VVD) sprak van een enorme uitdaging. Hij pleitte voor maatwerk en
passende oplossingen. Henk Bisschops
(PvdA) stelde voor de horeca uit een

andere geldpot te betalen. Hij vreesde
anders een tekort aan subsidiegeld.
“Want er komen steeds meer deelnemers terwijl het budget gelijk blijft.”
Het CDA wil de subsidieregeling voortzetten om het centrum aantrekkelijk
te houden. “We moeten nu doorpakken. We moeten het niet laten gebeuren dat het winkelcentrum gatenkaas
of een spookstad wordt”, zei Martijn
Direks.
Venray Lokaal vindt een driejarige
regeling te lang en stelt liever per jaar
een bedrag beschikbaar. “Op basis van
onderbouwde plannen”, zei Tom van
den Hoek. Theo Zegers meende dat
door de verruiming de geldpot halverwege al leeg kan zijn. “Het gaat om
de doelen die we nastreven. Het is
een zoektocht”, reageerde Jan Loonen.
“Nu we de regeling ruimer maken,
kan het geld snel op zijn. Als het storm
loopt dan kunnen we wellicht ook
stoppen. Dat deze regeling als stimulans niet meer nodig is.”

Tekst: Henk Willemssen

Geld voor uitwerking nieuwe
accommodatie Merselo
De werkgroep voor de bouw van de nieuwe multifunctionele
accommodatie op het sportpark in Merselo heeft 90.000 euro
nodig om het plan verder uit te werken. Het College van B&W van
Venray wil 30.000 euro van de voorbereidingskosten voorschieten.
Ook schoolbestuur SPOV en stichting Gemeenschappelijke
Accommodatie Merselo (GAM) nemen ieder 30.000 euro voor hun
rekening.
De realisatie van de multifunctionele accommodatie heeft drie
tot vier maanden vertraging
opgelopen door de coronacrisis. Binnenkort hopen gemeente
Venray, SPOV en de werkgroep de
ontwikkelovereenkomst te ondertekenen waarna de vergunning kan
worden aangevraagd.
Werkgroep en SPOV willen de
opgelopen vertraging inlopen en
hopen tijd te winnen door de technische werkvoorbereiding snel op
te starten. Voor het inhuren van
deskundigen, zoals een architect en

Maak nu gebruik van onze

Samenwerkingsactie!
HALLO Venray
plaatsing van
een advertentie
103x100mm (bxh)

Omroep Venray
plaatsing van
een reclamepagina op TV
1280x720 (bxh)

in drie uitgaven (oneven weken)

6 weken voor € 480,00
Extra opties gedurende dezelfde periode:
Bij HALLO Venray een doorplaatsing
van de advertentie naar HALLO
Horst aan de Maas of HALLO Peel
en Maas tegen 25% korting op het
advertentietarief.

Bij Omroep Venray
drie radio reclame uitzendingen
per dag voor een bedrag van
€ 190,00.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

Mail naar adverteren@hallo-omroep.nl of bel 077 208 32 00

constructeur, is 90.000 euro nodig.
De gemeente zegt dat de toegezegde 30.000 euro geen extra budget maar een voorschot is dat later
weer wordt verrekend.
De gemeenteraad stemde een jaar
geleden in met het projectplan.
Gemeente Venray betaalt 2,3 miljoen euro van de totale kosten van
3,2 miljoen euro. Na de verhuizing
van basisschool De Lier naar de
nieuwe accommodatie bij verenigingsgebouw D’n Hoek ontstaat op
de plek van de school een bouwlocatie voor circa twintig woningen.

Venray krijgt genoeg
coronasteun van het Rijk
Gemeente Venray komt dit jaar financieel niet in de knel door de
coronacrisis. Met de bijdragen van het Rijk kan de gemeente de
gemaakte extra kosten en lagere opbrengsten compenseren. Dat
meldt het College van B&W in een brief aan de gemeenteraad.
De gevolgen van de coronacrisis voor 2021 zijn nog ongewis.
Daarom wil het college het overschot op de jaarrekening van 2020
overhevelen naar volgend jaar. Als
dit bedrag niet voldoende is om de
coronacrisis te bestrijden, kan altijd
nog de algemene reserve worden
aangesproken.
Gemeente Venray heeft tot nu toe
2,1 miljoen euro aan coronasteun
ontvangen van het Rijk. Het financiële nadeel is door de gemeente
berekend op 1,3 miljoen euro. De

verwachting is dat het overschot
van 800.000 euro nodig zal zijn
voor risico’s die nu nog niet goed
in beeld zijn. Zoals verenigingen en
instellingen die in de problemen
komen of een sterke toename bij
de schuldhulpverlening en bijstandsuitkeringen. De inschatting
is dat deze risico’s kunnen oplopen
tot 1,3 miljoen euro. Het college
voegt er direct aan toe dat er veel
onzekerheid is, ook over de maatregelen die het kabinet mogelijk
nog gaat nemen.
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Mestverwerking Leunen

‘Veehouders moeten mest verwerken maar mogen het niet’
ken maar we mogen het niet”, schetste
Martien van Kempen van Kempfarm uit Leunen bestrijdt dat mestverwerking leidt tot veel stankoverlast.
“De situatie aan de Scheiweg is nu veel beter dan het vroeger ooit is geweest”, zei hij maandag 19 oktober in de hij het dilemma. Martien van Kempen
liet een kaart van Leunen zien met de
dorpsraadvergadering van Leunen in gemeenschapshuis De Baank.
De Leunse dorpraad had de varkenshouders Jan en Martien van Kempen
uitgenodigd om uitleg te geven.
De neven hebben beiden een aanvraag lopen voor een mestverwerking. Martien wil aan Scheiweg 15
een vergunning voor 80.000 kuub en
Jan voor 25.000 kuub bij zijn bedrijf
aan Scheiweg 25. “We krijgen brieven van bezorgde inwoners maar we
weten er helemaal niets van”, zei
dorpsraadvoorzitter Annemarie van
Kruijssen. Inwoners van Sparveld en
Vullingsstraat hebben verontruste brieven geschreven aan het College van
B&W. Ze waren niet aanwezig bij de
dorpsraadvergadering. Ook een ambtenaar van de gemeente, die een toelichting zou geven over de te volgen
procedures, moest vanwege corona
verstek laten gaan.

Overlast
Jan en Martien van Kempen kregen
onlangs een ontheffing van de Wet
natuurbescherming van provincie
Limburg. De aanvraag van de milieuvergunning is nog in behandeling
bij de provincie. Martien vertelde dat
hij niet verwacht dat op korte ter-

mijn zijn vergunning rondkomt. Hij ligt
sinds de zomer van 2018 in de clinch
met enkele buurtbewoners die klagen over overlast. “Het is aan mij om
een omgevingsdialoog te houden en
met de buren in gesprek te gaan. Mijn
mestinstallatie veroorzaakt evenveel
uitstoot als 120 varkens. Die varkens
wil ik graag inleveren om de overlast
te beperken.”

Verplichting
Veehouders zijn sinds 2013 verplicht
om mest van het eigen bedrijf te verwerken. Het begon met 40 procent en
nu ligt de plicht op 60 procent. Minister
Schouten wil in het kader van kringlooplandbouw toe naar 100 procent
mestverwerking op het eigen bedrijf.
“We zijn het verplicht maar de wetgeving en de normering zijn onduidelijk.
Daar lopen ambtenaren, adviseurs en
varkenshouders constant tegenaan. Het
is heel lastig een vergunning rond te
krijgen die bij de rechter standhoudt”,
zei Martien. Hij legde uit dat het een
verplichting is op iedere locatie apart
mest te verwerken. Terwijl de veehouders het liefst op één plek een centrale
mestinstallatie willen. Ook om zo mest

van omliggende bedrijven te kunnen
verwerken. “De gemeente ziet ook dat
dit de beste oplossing is en gedoogt
het daarom. Alleen is het bijna niet te
vergunnen omdat het wettelijk niet is
toegestaan. We moeten mest verwer-

situatie van een paar decennia geleden. Heel het dorp lag ingesloten tussen varkensbedrijven. “Leunen was een
landbouwdorp en gewend aan veel
varkensstallen. Nu zijn er veel minder bedrijven die meer dieren houden.
Maar de situatie is niet verslechterd.

Integendeel, want de emissies liggen
nu veel lager. De ammoniakuitstoot
is met 80 procent drastisch gedaald.”
Toch nemen de overlastklachten toe.
“We kunnen helaas nog maar weinig
van elkaar hebben. Dat maakt het niet
leuker”, verzuchtte hij.

Tekst: Henk Willemssen

‘Tijd dringt voor Schone Lucht Akkoord’
Gezond Leefmilieu Venray wil dat het College van B&W haast maakt met deelname aan het Schone
Lucht Akkoord. Het college heeft de ondertekening uitgesteld omdat de consequenties nog niet duidelijk
zijn.
Gezond Leefmilieu Venray (GLV)
wijst erop dat naast Nederweert
ook de gemeenten Leudal en Horst
aan de Maas het akkoord hebben
ondertekend. ‘De luchtkwaliteit
is in Venray minstens zo’n groot
probleem als in deze gemeenten’,
meldt GLV-secretaris Mia Wegh in
een brief aan het college.
In januari 2020 ondertekenden 9
provincies en 36 gemeenten in
Utrecht het Schone Lucht Akkoord.
Venray Lokaal stelde al direct vragen en ook de SP vroeg zich af

waarom Venray niet deelnam. Het
college antwoordde in juni dat aan
het akkoord verplichtingen vastzitten. Zoals het opstellen van een
uitvoeringsplan en het meten van
de effecten van de maatregelen die
genomen worden. Ook de financiële
en personele gevolgen waren nog
niet duidelijk.
GLV zegt dat de rijksoverheid financiële middelen en andere ondersteuning biedt om de luchtkwaliteit
daadwerkelijk te verbeteren. ‘Het is
de hoogste tijd om tot daden over te

gaan en niet alleen te schermen met
mooie woorden en onderzoeken.
Neem uw verantwoordelijkheid en
blijf niet hangen in het verleden
waarin het milieu ondergeschikt was
aan andere belangen’, zegt GLV.
Het doel van het Schone Lucht
Akkoord is de gezondheidsschade
door luchtvervuiling in 2030 met
50 procent te verminderen ten
opzichte van 2016. Dit gaat een stap
verder dan de Europese normen.

Goed voorbereid naar de basisschool!
Is je kind tussen de twee en vier

van werken van de kleutergroepen.

jaar? Dan mag hij of zij naar de

Kinderen kunnen twee keer per week

peuteropvang: een leuke en

een dagdeel naar de peuteropvang.
Wat kost peuteropvang?

leerzame plek waar je kind wordt
voorbereid op de basisschool. In

Wat biedt peuteropvang nog meer?

Er is voor alle Venrayse peuters

de gemeente Venray wordt op veel

Soms heeft een peuter een achterstand

betaalbare opvang beschikbaar. Voor de

kind het VVE-programma volgt, betaalt

plekken peuteropvang aangeboden.

in de (taal)ontwikkeling. Dan kan

peuteropvang betaal je een vast bedrag

de gemeente de extra dagdelen.

een speciaal voor- en vroegschoolse

per uur (ouderbijdrage). Een deel

Bij de peuteropvang krijgt je kind

educatie-programma (VVE) extra

hiervan krijg je mogelijk terug via de

Hoe schrijf ik mijn peuter in?

de ruimte om veilig te spelen en

ondersteuning bieden. Het consultatie-

Belastingdienst. Zie: www.belasting-

Je kunt je peuter inschrijven bij

leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Om

bureau stelt vast of je kind voor dit

dienst.nl. Heb je geen recht op deze

alle aanbieders van peuteropvang

de overgang naar de basisschool zo

programma in aanmerking komt. Als

toeslag? Dan betaalt de gemeente

in de gemeente Venray. Kijk voor

makkelijk mogelijk te maken, is de

dat zo is, mag een peuter nog twee

voor twee dagdelen per week. Dit kun

een overzicht op www.venray.nl/

peuteropvang afgestemd op de manier

extra dagdelen naar de opvang.

je regelen via de peuteropvang. Als je

peuteropvang.

Project rond tolerantie in

Met een overdracht aan een

en jeugdclubs speelden daarin

waardevol zijn voor andere

Venray eindigt na drie jaar

platform van ambassadeurs

een belangrijke rol. Nu kijken de

gemeenten. Anne Thielen, wethouder

eindigt begin november na drie

betrokkenen terug op de proef. “We

jongerenzaken, onderstreept de

jaar het project #RespectOn.

hebben veel geleerd”, zegt projectleider

waarde van de uitkomsten. “Het

Betrokkenen kijken terug op een

Ivo Heuts. “Hoe belangrijk het is om

onderwerp staat blijvend op de

waardevol traject met onverwachte

je doelgroep goed te kennen en hoe

agenda in Venray. Ik wens de

ontwikkelingen en successen.

lastig dat is bij jongeren. Het was

ambassadeurs succes met hun werk

voortdurend monitoren en bijstellen.

de komende jaren. Op mijn steun

Doel van #RespectOn was om de

Daar waar je direct inspeelt op kansen,

kunnen ze blijven rekenen.”

tolerantie onder Venrayse jongeren te

bereik je resultaat.”

#RespectOn
was leerzaam
traject

verbeteren. Vanaf de start bewandelde

Venray, focus op mensen

De afsluiting van #RespectOn is

#RespectOn verschillende wegen

Blijvend op de agenda

donderdag 5 november live te volgen

om dat doel te bereiken. Onderwijs

Heuts denkt dat de inzichten ook

via facebook.com/RespectOnVenray.
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3FM-dj’s lopen door
Venray, Leunen en Castenray
voor Serious Request
Over ARCO

ARCO is een internationale speler
op het gebied van procesoptimalisatie.
We ontwikkelen, bouwen en
installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren.
Ons doel is om installaties betrouwbaarder,
efficiënter en effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches
namelijk: Agri & Food, Recycling & Bulk en
Supply Chain & Internal Logistics. We bieden
de kleinere standaardoplossingen, maar
verzorgen ook grote turnkey projecten
die geheel op maat gemaakt worden

naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group
telt 130 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar
automatiserings oplossingen en
de toegenomen schaalgrote van
projecten groeit ARCO. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam
ARCO drie jaar geleden een nieuw pand
met extra productieruimte in gebruik.
Vanwege uitbreiding van de afdelingen
sales, engineering en productie zijn wij op
zoek naar nieuwe collega’s.

Sales engineer

Als Sales engineer bedenk en ontwerp je samen met de Accountmanager oplossingen
voor de klant en bied je deze oplossingen aan in de vorm van een lay-out met offerte.
In deze rol maak je onderdeel uit van een enthousiast salesteam met 9 Sales engineers
en Accountmanagers.

m/v

Als Software engineer bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van bedrijfsprocessen
bij onze klanten. Je ontwerpt en programmeert industriële besturingssoftware
(PLC, HMI) voor machines en productielijnen. Het is een flexibele en uitdagende functie
met gezellige collega’s.

Montageleider

m/v

Als Montageleider bij ARCO ben je verantwoordelijk voor een juist verloop van montageen installatiewerkzaamheden van onze producten op locatie bij de klant. Je hebt een
uitdagende en afwisselende functie, waarbij je veel tijd doorbrengt bij onze klanten. In deze
functie beheer je meerdere projecten tegelijk.

Elektromonteur

Drie dj-teams doen mee aan de
actie van de radiozender. Hiermee
proberen ze zoveel mogelijk geld
op te halen voor het Rode Kruis dat
medische hulpverleners ontlast en
verspreiding van het coronavirus
tegengaat. Ze starten op vrijdag 18
december in Roermond en eindigen in Zwolle op kerstavond op
donderdag 24 december. De dj’s
Sander Hoogendoorn en Timur
Perlin vormen een team, Frank van
der Lende en Eva Koreman zijn aan
elkaar verbonden en Rob Janssen
en Wijnand Speelman lopen samen.
Dj-duo Janssen en Speelman komen

vanuit de gemeente Horst aan de
Maas aan in Castenray en passeren daarmee het eerste dorp in de
gemeente Venray. Daarna lopen ze
door Leunen en Venray. In Venray
vindt er een dj-wissel plaats.
Hoogendoorn en Perlin nemen het
dan over. Zij wandelen van Venray
richting Landweert en gaan dan
over de provinciegrens richting
Maashees. Mensen kunnen in actie
komen door geld te doneren, acties
op te zetten en zelf mee te lopen
met de dj’s. Voor meer informatie,
kijk dan op de website van 3FM.

Werkgroep mist vliegveld
in omgevingsvisie Limburg

m/v

Software engineer

Een aantal dj’s van 3FM loopt tijdens Serious Request: The Lifeline
door een aantal dorpen van de gemeente Venray. Onder andere
passeren ze Venray, Leunen en Castenray waarna ze doorlopen
richting Holthees. De actie start op vrijdag 18 december.

m/v

Werkgroep Stop Vliegbasis De Peel is verbaasd dat het militaire
vliegveld in Vredepeel ontbreekt in de nieuwe omgevingsvisie van
provincie Limburg. De werkgroep heeft daarom een zienswijze
ingediend over het ontwerpplan dat van 7 september tot en met 18
oktober ter inzage ligt.
Boudewijn Sterk van de werkgroep vindt dat de provincie steken
heeft laten vallen. Hij vraagt zich
af hoe het mogelijk is dat vliegveld De Peel niet voorkomt in de
Limburgse omgevingsvisie voor de
langere termijn, de periode 2030
tot 2050. Deze visie geeft richting
aan de ontwikkelingen in de leefomgeving.
De provincie meldt over vliegverkeer alleen dat rondom de regionale luchthaven Maastricht Aachen
Airport het aantal ernstig gehinderden niet mag toenemen. In de
zienswijze vraagt de werkgroep de
reactivering van vliegbasis De Peel
ook op te nemen. Omdat dit niet
mag ontbreken in de definitieve
omgevingsvisie. ‘Een vliegbasis
waar gevlogen gaat worden met
F-35’s is een niet te veronachtzamen aspect’, vindt de werkgroep

die meldt dat de heropening op
ernstige bezwaren stuit en niet kan
rekenen op draagvlak in de omgeving. Als belangrijkste reden geeft
de werkgroep aan dat de geluidsoverlast van de F-35’s een grote
impact heeft op de gezonde en
veilige leefomgeving van NoordLimburgers. Ook worden de nadelige gevolgen genoemd voor de
luchtkwaliteit, de natuurgebieden
en de ondernemers in het gebied
rond de vliegbasis.
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel
diende in mei ook al een zienswijze
in over de omgevingsvisie van
gemeente Venray. Omdat in deze
visie nauwelijks aandacht is voor
de heropening van het vliegveld in
Vredepeel terwijl de gevolgen voor
de omgeving groot zijn.
Tekst: Henk Willemssen

Als Elektromonteur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het goed
functioneren van het elektrisch gedeelte van de machines en productielijnen. Deze worden
veelal in teamverband geassembleerd en vervolgens op locatie bij de klant gemonteerd
en geïnstalleerd.

Alternatieve viering
Sinterklaas in Venray

Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

In de etalage van Rabobank Venray wordt voor Sinterklaas een
werkkamer gemaakt, waar hij regelmatig druk in de weer is om de
pieten goed aan te sturen, verlanglijstje te verwerken en tekeningen van kinderen te bewonderen. Kinderen mogen op 1,5 afstand
komen kijken.

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300

Direct solliciteren?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

bezoek onze website www.arco-solutions.nl

Verder zal de reguliere pietenspeurtocht dit jaar niet alleen op
de koopzondag, maar gedurende
de gehele sinterklaasperiode te
wandelen zijn. Vanaf de aankomst
van Sinterklaas zijn er letters van
de speurtocht in de etalages van
de Venrayse winkeliers in het
centrum verstopt, met een speurtochtkaartje, die iedereen gratis

kan downloaden van de website
van Sinterklaas of op zijn facebook
pagina, is de speurtocht te volgen.
Het antwoord, samen met een
tekening, kunnen de kinderen bij
het VVV kantoor inleveren. De drie
mooiste inzendingen kunnen daarbij ook nog een prijs winnen.
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Hevig verzet tegen sluiting huisartsenpost
“We nemen de motie voor 100 procent over”, zei wethouder Thielen. “Ik
voel de strijdlust bij de raad en ook
het college zit er strijdbaar in, want
een gemeente als Venray heeft een
huisartsenpost nodig.” Ze zei steun te
zoeken bij buurgemeenten. “Want dit
gaat de hele regio aan. De huisartsenpost in Venlo heeft nu al lange wachttijden.” Burgemeester Luc Winants
complimenteerde de raad met de

saamhorigheid. “Het college gaat er
stevig mee aan de slag”, beloofde hij.
De SP opende op Facebook een petitie die al meer dan tweeduizend keer
is ondertekend. “Mensen in Venray
pikken dit niet”, stelde Jan Hendriks
(SP). “We staan eensgezind samen
op de barricaden om deze ellende
te voorkomen”, zei Martin Leenders
(Samenwerking Venray). “Dit mag
niet doorgaan. We moeten vechten

tot het bittere eind”, opperde Tino
Zandbergen (Venray Lokaal). Joep
Gielens (Pro Venray) wees naar de
zorgverzekeraars. “Ze hebben te veel
macht gekregen.” Daan Janssen (D66)
sprak van een domino-effect. “De
huisartsenpost dreigt de volgende
steen te worden.” Het CDA heeft
Tweede Kamerlid Joba van den Berg
ingeschakeld. Zij heeft Kamervragen
gesteld. “We hebben grote zorgen

over de sluiting. We moeten een
krachtig signaal afgeven aan Cohesie”,
zei Toon Loonen.
Vorig jaar maakten 13.075 patiënten gebruik van de huisartsenpost
in Venray. Er werden 7.841 patiënten behandeld. Daarnaast waren er
4.714 telefonische consults en 520 visites aan huis. Dit staat in het jaarverslag van Cohesie over 2019. Drie jaar
geleden ontstond er al ophef bij de

politiek toen Cohesie besloot de huisartsenpost in Venray ’s nachts te sluiten. Met ingang van 3 april 2017 ging
de Venrayse huisartsenpost ondanks
alle protesten dicht tussen 23.00 en
08.00 uur. Een jaar eerder werd al de
nachtapotheek gesloten.

Tekst: Henk Willemssen

Heikel punt afstoten deel De Bleek

‘Nadenken over ieders rol bij centrumplan’
Het omgevingsplan centrum komt op dinsdag 27 oktober opnieuw op de raadsagenda van de gemeenteraad
van Venray. Nadat in de vergadering van 22 september de stemmen staakten (dertien voor, dertien tegen).
Een heikel punt is het afstoten van het zuidelijk deel van De Bleek als winkelgebied.
Er zijn drie jaar overheen gegaan om
te komen tot een nieuw centrumplan.
Dat in het zicht van de haven het plan
dreigt te sneuvelen, zit enkele raadsleden en ook wethouder Jan Loonen
(CDA) niet lekker.

Niet handig
Bas Künen (VVD) haalde de kwestie aan in de commissievergadering

van woensdag 7 oktober. Hij vroeg
zich af welke lering hieruit getrokken
kan worden. Het centrumplan is een
pilot voor de nieuwe omgevingswet
en kende een lange en interactieve
aanloopperiode. “Aan de voorkant is
er heel breed informatie opgehaald. Er
was veel participatie en er was draagvlak”, zei Künen. “En nu komt het stuk
in de raad en dan is het een gelijkspel

GEZOCHT: GEPENSIONEERDE
OPROEPCHAUFFEURS

Voor ons koeriersbedrijf zoeken wij chauffeurs die minimaal 2 dagen in de
week en een weekend in de maand willen werken. Geen 9-tot-5-mentaliteit
hebben en graag autorijden. Wij rijden voornamelijk in de Benelux
en Duitsland.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

Is dit iets voor jou?
Neem dan contact op met
Van Vegchel Express via
06 10 43 14 62.

BEZORGERS
GEZOCHT!

en dreigt het plan één minuut voor
twaalf afgeserveerd te worden. Hoe
moeten we hier in het vervolg mee
omgaan”, vroeg de VVD’er zich af.
Wethouder Jan Loonen (CDA) erkende
dat het lastig is. “We zijn al drie jaar
aan het praten over het centrumplan.
Er is een visie opgesteld en er was
veel aandacht voor inspraak en de
omgevingsdialoog. En nu lijkt het op

één straat in het plan om één minuut
voor twaalf fout te gaan. Dit is niet
handig”, stelde hij. “De vraag over
hoe we hier mee om moeten gaan,
moet u zelf beantwoorden”, hield hij
de commissieleden voor. “Met z’n
allen moeten we hier eens goed over
nadenken.”

Uitsterfregeling
Onderdeel van het centrumplan is de
uitsterfregeling van detailhandel in
een deel van De Bleek dat als transformatiegebied is aangewezen. CDA en

D66 steunen dit plan. De andere zes
partijen niet. Zij vinden dat De Bleek
de winkelbestemming moet behouden. CDA en D66 hebben samen een
minderheid van 12 van de 27 raadszetels. Toch staakten de stemmen in de
vorige raadsvergadering. Omdat een
raadslid van Venray Lokaal met CDA en
D66 meestemde en doordat de SP niet
aanwezig was waardoor er een even
aantal was van 26 raadsleden.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teeltmedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 043179

Bij een boomkwekerij werk je in het voorjaar, zomer en de herfstperiode buiten.
In de winter ga je in de loods aan de slag. Daar worden bomen verzendklaar
gemaakt en nieuw plantgoed gesnoeid.

Magazijnmedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 042947

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray rondom Imkerstraat
Venray rondom Deken Thielenstraat

Je boerenverstand gebruiken; spreekt dat jou aan? Om het huidige team uit te breiden
zijn we op zoek naar een magazijnmedewerker die graag de handen uit de mouwen
steekt.

Teeltmedewerker (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P 043397

In deze functie ga je in een klein team (5 vaste medewerkers en oproepkrachten) aan
de slag met afwisselende werkzaamheden in de teelt.

Operator mengerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 043167

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Je staat aan de basis van het maken van kwalitatief hoogwaardig diervoer. In deze
uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het mengen van de grondstoffen
en het bedienen van meerdere productielijnen.

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

Handelstraat 17 5961 PV Horst

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Tekst: Henk Willemssen
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Herman Vaessen groeit
waardoor wij op zoek zijn naar

VOORMAN
HOVENIER AANLEG

+

VOORMAN HOVENIER
ONDERHOUD

+
+

PROJECTLEIDER ONDERHOUD

Jubilarissen VrouwenKrachtYsselsteyn
gehuldigd
De vereniging VrouwenKrachtYsselsteyn stond vrijdagmiddag 9 oktober feestelijk stil bij het lidmaatschap
van drie trouwe leden. Zij hebben de afgelopen jaren veel voor de club betekend. Jo van der Staak- van der
Sanden, Jo Philipsen- Aarts en Truus Rongen-Pouwels zijn allen 50 jaar lid van de vereniging. Onder het
genot van een drankje kregen ze uit handen van de voorzitter van VrouwenKrachtYsselsteyn een bloemenboeket en een blijvend aandenken in de vorm van een gegraveerde bloemenvaas.

ZELFSTANDIGE Kritiek groeit
BOOMVERZORGER Herdenking

digitaal

ALLROUND
MEDEWERKER

+

Volkstrauertag in Ysselsteyn

De jaarlijkse herdenking op de oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn vindt dit jaar online plaats. Kransen
worden vooraf gelegd door medewerkers van de begraafplaats, toespraken worden vooraf opgenomen.
De hele ceremonie is via Youtube te zien op 15 november, Volkstrauertag in Duitsland.
De organisatie heeft voor deze oplossing gekozen omdat het niet mogelijk
is voor de gasten en genodigden om
de vereiste 1,5 meter afstand aan te
houden. De herdenking zou wat uitgebreider zijn dan andere jaren vanwege
de viering van 75 jaar vrijheid.
Volkstrauertag is de dag dat de oosterburen alle doden herdenken die
omkwamen in gewapende conflicten of als slachtoffer van gewelddadige onderdrukking. Jaarlijks wordt de
plechtigheid op de Duitse oorlogsbegraafplaats bijgewoond door vertegenwoordigers van de internationale

gemeenschap. De herdenking staat
in toenemende mate in het teken
van verzoening en het streven naar
wereldvrede.
Inmiddels is er door Arthur Graaff een
petitie gestart ‘Herdenk nazis niet op
Ysselsteyn’ om de herdenking tegen te
houden. “We gaan koste wat kost de
Youtube-herdenking van Jodenjagers
en andere nazidaders op het nazikerkhof Venray-Ysselsteyn tegenhouden.
Youtube heeft al laten weten dat zij
afwijzend staan tegenover elke vorm
van naziverering.”
Graaff wijst erop dat opperrabbijn

Jacobs, de hoogste joodse functionaris in Nederland, bezwaar tegen
de herdenking maakte, net als eerder opperrabbijn Evers uit Düsseldorf.
Ook de beheerders van concentratiekamp Dachau uit Duitsland maakten
bezwaar. “Bloemen leggen op graven van zware oorlogsmisdadigers
en jodenjagers zoals de Nijmeegse
poilitecommissaris Anton van Dijk?
Die leidde zelf op straat de deportatie
van alle vijfhonderd joden uit zijn stad,
dat is toch walgelijk?”

INTERESSE IN EEN VAN DEZE
VACATURES KIJK SNEL OP:

Venray gaat verlastgevende asielzoekers
HERMANVAESSEN.NL aanpakken
Met behulp van een financiële regeling van het Rijk gaat Venray de komende maanden extra maatregelen
nemen tegen overlastgevende asielzoekers. Venray behoort tot één van de tien gemeenten die meedoen aan
het landelijke project.
Gemeenten konden zich tot
1 september bij het ministerie van
Justitie aanmelden met een eigen
plan om overlast van asielzoekers
aan te pakken. Van tien gemeenten,

waaronder Venray, zijn de plannen
door staatssecretaris Ankie BroekersKnol (Asiel) goedgekeurd en krijgen
samen een budget van 500.000 euro
voor extra boa’s, toezichthouders,

coaches en cameratoezicht. De
gemeenten mogen zelf bepalen hoe
ze de subsidie gaan inzetten.

2210 \ jongeren
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15-vragen aan

Merijn Jochems Venray
Heb je een verborgen talent?
Ja, een verborgen talent van mij is
dat ik goed om kan gaan met iedereen. Ik maak bijna nooit ruzie en kan
het goed vinden met veel mensen
die ik leer kennen.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou graag meer talen willen leren
spreken. Ik hou ervan om nieuwe
talen te leren, op dit moment ben ik
bezig met het leren van Italiaans en
Spaans. Als ik veel wil reizen dan is
het handig dat ik ook verschillende
talen kan spreken zodat communiceren gemakkelijk is.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
Ik kijk zelf niet veel films maar vooral
series. Ik heb pas wel ‘The Meg’
gezien, dat vind ik wel een leuke
film. Ik hou van actiefilms en van
comedy.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Ik krijg geen genoeg van een
broodje frikandel, het liefste eet ik
dat elke dag. Ik haal er vaak een op
het station als ik weer onderweg
naar huis ga met de trein.

Van welk attractiepark zou jij een
abonnement willen hebben?
Ik zou wel een abonnement willen
krijgen op de Efteling. Daar gaan we
elk jaar heen sinds ik klein ben. Wat
ik vooral leuk vind in de Efteling zijn
alle wildere attracties zoals de Baron
en de Python.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Merijn Jochems
18 jaar
Venray
Helicom

Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Ik heb nog nooit eerder in mijn leven
gevlogen, ik zou dit wel graag willen. Maar als ik kan vliegen dan zou
ik als eerste naar Brazilië gaan. Wat
mijn aantrekt om daar naar toe te
gaan is de mooie natuur en de leuke
steden. Ik zou dan zeker naar Rio de
Janeiro gaan. Er zijn verder nog heel
veel plekken waar ik nog heel graag
naar toe zou willen, zoals Zuid-Afrika
en Japan.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?
Op de vrijdagavond doe ik het liefste helemaal niks. Ik heb altijd een
drukke week waarin ik vroeg moet
opstaan, dus vrijdagavond doe ik rustig aan. Meestal kijk ik een Netflixserie.

Wat is jouw droombaan?
Mijn droombaan is hovenier. Ik zit
nu op school in Nijmegen en studeer daar voor hovenier, het werk
bevalt me goed en ik doe het graag.
Ik houd ervan om buiten bezig te zijn
met planten. Ook vind ik het leuk om
tuinen te ontwerpen. In mijn vrije
tijd ben ik ook vaak buiten te vinden.

doe.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister allerlei soorten muziek.
Ik heb geen voorkeur. Ik ben veel
aan het reizen door de week dus ik
luister wel veel muziek. Mijn favorieten artiesten zijn U2, Coldplay en
Imagine dragons.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?

Hou je meer van de herfst of juist
meer van de lente? En waarom?

Ik kan me niet meer herinneren welk
boek ik voor het laatste gelezen heb,
ik lees namelijk niet veel. Wel kijk ik
graag in reisboeken omdat ik heel
erg van reizen houd.

Ik hou meer van de lente dan van de
herfst. In de herfst wordt het steeds
kouder en ik ben iemand die van de
warmte houd. Vandaar dat ik meer
van de lente houd. In de lente kijk ik
al weer uit naar de zomer.

Wie is jouw voorbeeld?
Mijn voorbeeld is mijn moeder, ik
heb altijd veel van haar geleerd en
overgenomen. Ik lijk ook erg veel
op mijn moeder. We vinden vaak
dezelfde dingen leuk en hebben
dezelfde ideeën. Ik vind het verder
belangrijk dat ik niet te veel tegen
anderen opkijk en mijn eigen ding

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen is om alles te laten zien
wat je kan. Ik ben erg bescheiden
en laat niet altijd zien wat ik kan. Ik
probeer tegenwoordig meer van mij
te laten zien.

Ik heb mijn beste vrienden leren
kennen op school. Een van die
vrienden ken ik al heel lang, al sinds
groep 3. Ik ben verhuisd, maar we
hebben nog steeds contact met
elkaar. Mijn andere beste vrienden
ken ik van de school waar ik nu op
zit, dus die ken ik nu iets meer dan
twee jaar. Ik heb ook een van mijn
beste vrienden leren kennen omdat
we in dezelfde straat woonden.
Dat is intussen ook al meer dan
zeven jaar geleden. Nu wonen we
niet meer in dezelfde straat maar
we zitten nog wel samen bij de
scouting.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is een
korte broek, die draag ik graag.
Het doet me ook altijd denken
aan de zomer. Ik vind ook dat het
gewoon lekker zit, je kan je er beter
in bewegen.

Ik probeer tegen
woordig mee van mij
te laten zien

Hoi

Column

Familie op
bezoek
Ik heb een grote en heel erg
nieuwsgierige familie.
Dat nieuwsgierige zit echt in
de genen en kan soms erg
irritant zijn. Nu zit ik al enige
tijd op kamers en het zien van
mijn kamertje via foto’s is
voor mijn familie niet genoeg.
Dus afgelopen dinsdag kwam
de hele familie op bezoek.
Mama was er, mijn drie jongere zusjes en mijn twee
jongere broertjes waren er.
Alleen papa was er niet.
Het viel me, verbazingwekkend, ook pas dinsdag op, hoe
druk mijn familie af en toe is.
Die doordeweekse dagen zijn
altijd heerlijk rustig en daar hou
ik van. Ergens ben ik de drukte
van thuis al niet meer gewend.
Heel raar eigenlijk, want ik
woon pas 1,5 maand op kamers.
Daarnaast ben ik in het weekend gewoon thuis. Althans, dan
slaap ik thuis, ik werk de vrijdagavond en zaterdag. Veel ben ik er
dus eigenlijk gewoon niet meer.
Ik werd dinsdag gewoon gek van
de drukte en ze waren er pas
1,5 uur. Ik hou van mijn familie
echt waar, maar dat op kamers
gaan was echt de beste beslissing die ik in tijden heb gemaakt.
Hoe heb ik ooit kunnen leren in
deze drukte? Ik snap het echt
niet meer. Natuurlijk kan ik wel
iets hebben, maar mijn familie is nou eenmaal druk en met
veel gezinsleden. Daarnaast zijn
ze geen buren gewend, dus hard
praten deden ze ook. Het was wel
gezellig dat wel. Heb er zelfs nog
extra, gratis eten aan over gehouden. Dat is ook wel fijn. Ook heb
ik mijn kerstboom meegekregen,
dus die is al versierd en staat al in
mijn kamer op de kast. Ook heb
ik een mini koffiezetapparaat
gekregen, dus kan ik een kopje
koffie zetten. Ook wel geinig.
Het was in ieder geval een leuke
middag en iedereen heeft nu
mijn kamer gezien. Ondertussen
is mijn kamertje bijna af, mijn
bureaustoel staat thuis al klaar.
De stoel kon alleen niet in de
auto, dus die komt nog. Ook wil
ik nog een nachtkastje hebben
en een fiets, maar ook dat komt
nog. Voor nu ga ik even niks doen
en genieten van mijn kerstboom.
Ik hou wel echt van kerst.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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GroenLinks Venray

Uit de kast of in de kast

Op 11 oktober was het Coming-Outdag, een dag waarop alle LHBTI’s aangemoedigd worden om hun seksuele geaardheid kenbaar te maken aan de buitenwereld. Het is enorm belangrijk dat mensen zich vrij
moeten kunnen voelen om te zijn wie ze willen zijn.
Gelukkig is er in 2018 door de
gemeenteraad in Venray al een duidelijk signaal afgegeven. Met het
unaniem aannemen van een motie
die opriep om de intentieverklaring
regenboogsteden te ondertekenen,
gaf de raad duidelijk aan dat alle
LHBTI’s zich welkom moeten kun-

VVD Venray

nen voelen in onze gemeente. Tot op
heden is er helaas weinig invulling
gegeven aan de afspraken waaraan de gemeente Venray zich committeerde met deze ondertekening.
Een zoekopdracht op de website van
de gemeente levert geen bruikbare
informatie op over de wijze waarop

er invulling gegeven wordt aan de
goede intenties, en blijft het bij vage
woorden van de verantwoordelijke
wethouder.
Een geheel andere discussie heeft
betrekking op het ‘uit de kast
komen’. Leggen wij inmiddels niet
teveel druk op mensen om uit te

ter de kast en zelfs onder de kast.
Acceptatie in onze samenleving is
geen marketingverhaal. Acceptatie zit
in ons, is de mate waarin wij in staat
zijn om over onze eigen schaduw
heen te stappen, en open durven te
staan voor medemensen die anders
zijn dan wij. GroenLinks Venray
omarmt de inclusieve samenleving,
naar wij hopen u ook.

raad om de vergadering uit te stellen
legt ze naast zich neer met het argument dat ‘dat hun zorgvuldige besluitvorming doorkruist’. Wij voelen ons
voor de gek gehouden door Cohesie.
Ook staan we pal achter onze eigen
Venrayse huisartsen. En doen appel
op de collegialiteit van hun Venlose
collega’s. Dinsdag 20 oktober was er
een extra raadsvergadering over dit

onderwerp. Alle Venrayse Politieke
partijen staan schouder aan schouder naast elkaar op dit dossier. We
doen allemaal op onze eigen manier
ons best om deze essentiële voorziening voor de inwoners van Venray te
behouden. Burgers van Venray, dit
laten we ons toch niet gebeuren?

tekorten binnen het sociaal domein en
de huisvesting voor speciaal onderwijs. Ook zien we graag maatwerk bij
woningbouw en maken we ons hard
voor het behouden van waardevolle
naoorlogse gebouwen. Bladkorven
waar nodig en waar mogelijk verlaging
van havengelden voor groene schepen
en vrijstelling voor OZB bij monumenten. Ook zien we graag een plan van
aanpak met betrekking tot fietsendief-

stal. Kunnen we de visie veehouderij vernieuwen en zorgen voor meer
biodiversiteit? Innen we voldoende
toeristenbelasting? De ontwikkelingen
op de Spurkt houden ons ook bezig
evenals het onderhoud van de wegen.
Uiteraard staan wij open voor reacties
op onze beschouwingen of anderszins.

Kerngroep

Reactie Cohesie is slappe HAP

Maandagavond reageerde Cohesie eindelijk officieel op de plannen om de HAP te sluiten met een
persbericht en een brief naar de gemeenteraad. Wat VVD Venray betreft met een wel erg slap verhaal.
Met wollige woorden wordt om de hete brei heen gedraaid.
Een aantal zaken valt wel op. 1. In de
brief wordt bevestigd dat de Venrayse
huisartsen tegen sluiting van de huisartsenpost in Venray zijn, maar blijkbaar hebben ze hier zelf niks over te
vertellen omdat ze in de minderheid

Venray Lokaal

zijn (integrale afweging hele regio).
2. Blijkbaar heeft VGZ helemaal niet
bepaald dat de post dicht moet, maar
alleen gesteld dat huisartsen zuinig
en zinnig met hun budget moeten
omgaan (‘kritisch naar kosten kijken’).

De huisartsen beslissen dus helemaal
zelf hoe ze dat doen. 3. Blijkbaar heeft
Cohesie helemaal geen zin om ook
maar enigszins te luisteren naar een
gemeente van meer dan 40.000 inwoners: het verzoek van de voltallige

Wim De Schryver

Wat te doen met 132 miljoen

Hou jij thuis een huishoudboekje bij? Weet jij exact wat er binnenkomt en uitgaat? Misschien maak jij ook
wel een begroting of heb je een spaardoel. Wat zijn eigenlijk de inkomsten en uitgaven van onze gemeente
en wat zijn de plannen voor 2021?
De gemeente Venray houdt dit netjes bij en is hier transparant over. De
gemeenteraad moet jaarlijks deze
begroting namens de inwoners goedkeuren. Doorgaans worden er wijzigingsvoorstellen gedaan. Deze moeten
dan door de meerderheid gesteund

CDA Venray

komen voor hun geaardheid? Is dit
niet iets dat we heel vanzelfsprekend
vinden? Voor GroenLinks Venray is dit
in elk geval zo klaar als een klontje.
Of iemand nu in de kast zit, daarbuiten of mogelijk zelfs erop: seksuele
geaardheid is op geen enkele wijze
een grond om iemand uit te sluiten van onze samenleving. Eenieder
moet hiermee omgaan op een wijze
die hem of haar past. Dit kan in de
kast, buiten de kast, op de kast, ach-

worden. Dit gebeurt dinsdag 3 november tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering. Wij, als lokale politieke
partij, kijken altijd kritisch naar deze
getallen want het gaat om een flinke
zak geld, namelijk 132 miljoen euro.
Wegens de coronacrisis zijn nog veel

zaken onduidelijk, dat beseffen wij
ons ook. Onze visie op de begroting,
de algemene beschouwingen, kun
je op onze website vinden. We vragen bijvoorbeeld aandacht voor het
nog steeds ontbreken van een lokale
inclusie agenda, de zorgen rondom de

Laura Puts, fractieondersteuner

Wordt het rummikub, jokeren, 30 seconds of Colonisten van Catan?

Het maakt niet uit hoe je het noemt: intelligente of gedeeltelijke lockdown. De komende periode zijn
nagenoeg alle leuke dingen niet mogelijk en voor de nabije toekomst zijn alle grote en kleine evenementen
afgelast. Dat is de realiteit.
Pak nu carnaval. Want, nu carnaval
niet doorgaat, hoeft er dus ook
geen praalwagen gebouwd
te worden, gaan vrienden- en
vriendinnengroepen geen spannende

hoofddeksels, pruiken of kostuums
maken. Weg voorpret. Het lijken
dus lange, saaie, winteravonden te
worden, waarbij je maximaal drie
personen (1,5 stel) per huishouden,

per dag mag uitnodigen. Ga er
maar aan staan. Op televisie gaat
het nergens anders meer over dan
corona. De ene deskundige buitelt
over de andere deskundige heen.

En…. zij zouden het allemaal anders
doen. Hoe? Dat wordt niet gezegd,
maar wel anders. Dus wordt het tijd
dat we teruggaan naar de basis. Het
gezin, lekker knus. De televisie uit,
aan de grote eettafel (1,5 meter uit
elkaar) en haal de spellen van de
zolder. Je zult zien dat ‘spellen’ met
elkaar, als gezin of met maximaal

drie vrienden, onder het genot
van wat lekkers, leidt tot andere
gesprekken, andere deuren opent en
het gezelliger wordt dan je verwacht
had. Veel spelplezier de komende
periode.

Guus Reintjes, Raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

redacteur
Wij zoeken een

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Publieke figuren dienen zich extra
bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie
De Blikvanger

Column

Herfst
vakantie
De herfstvakantie is aangebroken. De vraag is: ‘Wat gaan we
met de kinderen ondernemen?’
Ik moest denken aan de afgelopen zomervakantie. We waren
vertrokken uit Limburg richting Drenthe waar we een paar
dagen zouden doorbrengen in
een all-inclusive resort.
We waren benieuwd hoe het zou
uitpakken. Het was de eerste
keer dat het fenomeen zoveel
aandacht kreeg door corona.
Na een uur rijden was er behoefte
aan een pitstop, want onze zoon
van acht weken begon hysterisch
te gillen. Het gehuil weergalmde
door de cabine van de auto en we
besloten om te stoppen. Het was
midden in de hittegolf. Toen we
de auto uitstapten, hadden we pas
door hoe heet het was. ‘Je kan een
ei op mijn huid bakken,’ zei mijn
vrouw en ze houdt helemaal niet
van gebakken eieren. Na de fles te
hebben gegeven, een wc-bezoek
en iets lekkers te halen, vertrokken
we richting onze bestemming.
Onderweg neem ik altijd een zakje
winegums. Een goede kennis van
mij had een gele eend waarmee
hij vaak op vakantie ging, ineens
moest ik daaraan denken. Een paar
keer werd in zijn auto ingebroken,
een keer had hij besloten om het
dashboardkastje open te laten om
te laten zien dat er helemaal niks
valt te halen en wat denk je: er
werd ingebroken, omdat hij een
zakje winegums in zijn dashboardkast had achtergelaten. Wat bezielt
mensen om bepaalde dingen te
doen?
We zagen de naam Westerbork op
de verkeersborden verschijnen en
we dachten dat het een goed idee
was om iets educatiefs/cultureels
te ondernemen, maar we hadden
ons bedacht. De kinderen waren te
jong om dat te kunnen bevatten.
De horror, de onmenselijke realiteit
te kunnen beseffen. Het was een
moment om even stil bij te staan
bij wat er allemaal in de wereld is
gebeurd. En of een nieuw gevecht
op ons staat te wachten. Mijn
vrouw zei laatst: ‘We voeden onze
kinderen op, zonder een ander de
hand te schudden. Verliezen we
niet een stukje van onszelf?’

Ignacio Conor

Koning Willem-Alexander zwichtte onder de druk en keerde, een dag na aankomst, alweer terug van zijn ‘vakantie’ naar Griekenland. Minister
Grapperhaus werd op zijn vingers getikt nadat de gasten op zijn bruiloft niet de anderhalvemeterregel naleefden en burgemeester Ryan
Palmen oogstte naast lof ook veel kritiek toen hij zijn twijfels uitsprak over het kabinetsbeleid.
Allemaal figuren met een voorbeeldfunctie. Je
zou dus denken dat zij zich daar extra bewust
van zijn wanneer ze iets zeggen of doen.
Koningin Máxima’s gevleugelde uitspraak “Hij
was een beetje dom”, voldoet dan niet meer
om het akkefietje onder het tapijt te vegen. Als
vakantiereizen worden afgeraden wegens het

toenemend aantal besmettingen, dan moet je niet
het vliegtuig pakken naar Griekenland voor een
weekje zon.
Aan de andere kant: ook mensen met een voorbeeldfunctie zijn maar gewoon mensen en maken
fouten. Omdat zij publieke figuren zijn wordt er
extra op hen gelet en krijgen ze, als ze de fout

ingaan of een niet zo’n handige opmerking maken,
bakken met kritiek over zich heen. Je kunt je afvragen of dat wel zo terecht is.

Publieke figuren dienen zich extra bewust te zijn
van hun voorbeeldfunctie. Wat vindt u?

Bespreking poll week 41

Het is terecht dat theaters ontheffing krijgen van dertigbezoekersregel
De schouwburg in Venray kreeg begin oktober ontheffing op de maximale publieksgrootte van dertig man. Inmiddels heeft het theater besloten
om de deuren te sluiten omdat het niet rendabel is om binnen de huidige coronamaatregelen voorstellingen te draaien.
Via de reacties op Facebook bleek dat
Venraynaren het ook niet eens waren met de
ontheffing. Henk Deegens: “Ik vind inderdaad dat
de horeca Venray zeker deze ontheffing zou verdienen, kijk hoe goed het hier allemaal gegaan
is tijdens de grotere evenementen die zijn
geweest. Bijvoorbeeld de alternatieve kermis,

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Caravan-/camperstalling aangeboden.
Hoge overdekte en verharde stalling te
Melderslo. 06 53 21 21 76.
Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik e.a. heesters (op stam),
buxusvervangers, taxus, beuken,
bodembedekkers enz. Open za
van 9.30-16.30 uur. Evt. do-vrij na
tel. afspraak: 06 40 32 71 08 Oude
Heldenseweg (naast13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.

het Terrasfestival en het Goesting Craft Beer. Alles
netjes op 1,5 meter, goed georganiseerd en beide
met duizenden bezoekers per dag.”
Ricardo Goofy Hendriks was destijds van mening dat
alle ondernemers een ontheffing verdienden. “Het
beleid is zonder wetenschappelijke onderbouwing.
De enige afstand die wetenschappelijk onderbouwd

is, is 8 meter. Horecabedrijven en culturele instellingen dwarsliggen vanwege het niet naleven van
1,5 meter is allesbehalve wenselijk.”
Gerda Wolters van Maris: “Gelukkig mag iedereen
voor zichzelf beslissen of ze in deze woelige tijd
naar een theater of iets anders gaan waar veel mensen zijn. Ik pas ervoor!”

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

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
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Britt, Michel en Chris Jeucken: drie generaties
wielerbloed
Wielrennen is geen sport voor eenlingen. Althans, dat is geen optie voor de familie Jeucken uit Venray.
Chris Jeucken (78), zoon Michel (41) en kleinkind Britt (11) , het zijn stuk voor stuk ‘die hard’ wielerfanaten.
Het begon allemaal bij Chris met zijn eigen wielerzaak in Venray en door hem stroomt er nu drie generaties
wielerbloed door de aderen van de familie Jeucken.

Noem iets wat te maken heeft met
de wielersport en Britt is niet te
stoppen. Het is duidelijk dat vader
Michel en opa Chris Britt aan goede
opvoeding doen op wielrengebied.
Al op jonge leeftijd trapte Britt door
de straten van Venray met haar fiets.
Opa is handig met fietsmaterialen en
zette voor zijn kleinkind een fiets in
elkaar. “Het begon met een wegfiets
en al snel werd deze ingeruild voor
een baan- en racefiets”, vertelt Chris.
“Ik vind het mooi om te zien dat
Britt er zoveel plezier in heeft. Ik ga
dan ook regelmatig kijken bij haar
wedstrijden. Daar plan ik graag een
dagje voor vrij.”

Damesselectie
Bij Chris is het eigenlijk allemaal
begonnen. Hij opende in 1975 een
fietszaak in Venray waar hij in de
avonduren fietsen op maat maakte
voor renners uit de regio. Toen Chris
stopte met zijn fietszaak werd hij
mecanicien bij de nationale damesselectie en heeft hij voor de fietsen
gezorgd van, de destijds jonge talenten, Marianne Vos en Ellen van Dijk.
“Om nu dergelijke wielrensters te zien
op het hoogste niveau, is voor mij niet
gek”, zegt Chris. “Daar blijf ik heel
nuchter over.”

“ Wintertijd” bij
Omroep Venray Radio
Omroep Venray zendt van zondag 25 oktober 2020 tot en met zondag 28 maart 2021
op zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur het radioprogramma “Wintertijd” uit.
In “Wintertijd” hoort u opnames uit het
archief van de omroep die bewaard zijn
op band en muziekcassette wat soms te
horen is. Deze programma’s uit de jaren
1981 tot en met 1995 zijn gemaakt door
medewerkers van Omroep Venray en
de Venrayse Omroep Stichting, een van
de twee pijlers waar Omroep Venray op
gebouwd is. Van 1979 tot in 1994 zond de
VOS als ziekenomroep vanuit de studio op
het Annaterrein deze programma’s uit naar
de aangesloten instellingen. Vanaf 1990
waren deze programma’s via de ether ook
bij Omroep Venray te beluisteren.

In 1981 had Mia Willems in Ysselsteyn
een gesprek met Peter Winnen na zijn
historische etappeoverwinning op de Alpe
d’Huez in de Tour de France. Ook hoort
u enkele tourflitsen, een verslag van de
huldiging in Ysselsteyn op 21 juli 1981
en een verslag van de eerste Nacht van
Venray op 31 augustus 1981.

De onderwerpen lopen uiteen van St. Jozef
van de Smakt, een gesprek met Engelbert
Oudenhoven, de Muziekfeesten in
Merselo en “Tutti Frutti”, de voorloper van
het huidige programma “Rock’n Roll All
Flavours” van Ton Lemmers, tot “Natuurlijk
in de tuin”.

We wensen u veel luisterplezier met
“Wintertijd”, herinneringen van Omroep
Venray.

Zondag 25 oktober 18.00 - 19.00 uur is
de eerste uitzending van “Wintertijd” met
een programma uit de reeks “Onder Ons”.

Zondag 1 november 18.00 - 19.00 uur heeft
“Wintertijd” als onderwerp de Merselose
Muziekfeesten in 1982. Het programma
wordt gepresenteerd door Loes Huls, Mia
Willems en Paul Halmans.

Op de website van Omroep
Venray, www.omroepvenray.nl,
staat onder “Omroep Nieuws”
wekelijks welk programma
uitgezonden wordt in
‘Wintertijd”.

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

Het is een
spannende sport

Hobby
Michel zag de passie van zijn vader en
besloot om er ook voor te gaan. “Ik
wilde graag een racefiets. Mijn vader
zei: ‘Dat mag, maar dan moet je wel
mee gaan doen aan wedstrijden.’”
En zo geschiedde. Michel stapte op de
racefiets, begon wedstrijden te rijden
en sloot zich aan bij de Koninklijke
Nederlandse Wielren Unie (KNWU).
Hij bracht verschillende jaren door
bij wielrenclub RTC Buitenlust in
Helmond. “Na 15 jaar wedstrijden

stond Michel voor de keuze om vol
voor het wielrennen te gaan of toch
te gaan voor een ‘normale’ baan.
“Ik haalde ontzettend veel energie uit
de wielersport, maar het is en blijft
voor mij een hobby.” Voor Michel bleef
het dus een hobby en hij ging werken
in de IT.

Aanleg
Dochter Britt zit met hetzelfde
wielervirus als Michel op die leeftijd.
“Het is zo’n spannende sport”,
zegt Britt. “In vergelijking met andere
sporten blijft het wielrennen tot op
de laatste seconde spannend. Je
kunt ver achterliggen en dan alsnog
op de seconde de race winnen.”
De Venrayse wielerfanaat is nog
jong, maar heeft al heel wat
resultaten behaald. Zo eindigt ze
bij een gemiddelde wedstrijd vaak
op het podium. “Vorig jaar heb ik
meegedaan aan het Nederlands
Kampioenschap. Daar werd ik vierde.”
“En daar mag je heel trots op zijn”,
voegt Michel er meteen aan toe.
Britt glimlacht. Michel: “Ja, ze heeft
zeker aanleg. Het is nu nog te vroeg
om over de toekomstresultaten van
Britt te praten, maar ze is zeker niet
slecht.” Dit talent heeft ze te danken
aan papa en opa. “En papa is de
manager van Britt”, zegt opa Chris
lachend. “Inderdaad, ik zorg ervoor
dat alles goed loopt en ik train ook de
groep kinderen waar Britt bij fietst”,
zegt Michel. “Het allerbelangrijkste
is dat ze er plezier in heeft en dat
is duidelijk te merken. Trouwens,
dat wielerbloed komt niet alleen
van mij, hoor. Mijn vrouw Miranda
kan er ook wat van. Zij werd in
2001 wereldkampioen op de baan
in Australië. Ik heb haar ook binnen
het wielercircuit ontmoet. Dus Britt
heeft het aan ons allebei te danken.”
En Miranda heeft op haar beurt het
wielerbloed weer van haar vader
(Theo) die ook jaren wedstrijden
heeft gereden en actief was als
trainer.
Tekst en beeld: Niels van Rens

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Geplukt

Jan van Osch Merselo
De 77-jarige Jan van Osch uit Merselo is na zijn muziekcarrière niet achter de geraniums gekropen. Hij is
meestal buiten te vinden om te fietsen en dan vaak met zijn vrouw. Van een fietstocht van 1.200 kilometer
kijkt hij niet raar op. Samen met zijn vrouw Mariet fietste hij onder andere naar Berlijn en terug en naar
Santiago de Compostella.

meter ging van Parijs naar Brest en
terug. Daar mag je 90 uur over doen
en ik kwam in 1999 en 2003 na 80 uur
over de finish. Je bent daarna kapot,
doorzettingsvermogen is belangrijk.”
De derde en vierde keer vertrok hij
met zijn ligfiets, maar dat was geen
succes. “In 2007 kreeg ik na 400 kilometer kniepijn en was ik genoodzaakt
om te stoppen. De tweede keer met
de ligfiets, in 2011, kreeg ik materiaalpech. Uiteindelijk heb ik bij een
fietsenmaker een nieuw wiel gekocht,
maar ik lag te ver achter. Nadat ik nog
met de fiets was gevallen, ben ik uiteindelijk gestopt.”
Van 2011 tot dit jaar organiseerde
Jan zelf langeafstandsfietstochten.
Eén daarvan was een fietstocht van
Merselo naar Verona in 2014 en 2018
waar Engelsen, Amerikanen, Duitsers,
Italianen en zelfs Japanners aan meededen. “Dat was erg bijzonder”, vertelt
Jan. “De routebeschrijving naar Verona
heb ik indertijd afslag voor afslag op
papier gezet. Tien jaar geleden was
dat ontzettend veel werk, tegenwoordig heb je binnen een half uur een
route van 600 kilometer uitgestippeld.”

Enkele maanden geleden besloot Jan
afscheid te nemen als organisator met
een laatste fietstocht van 200 kilometer door de regio met als startpunt de
Merselose molen. “Ik was de oudste
van de groep en ik vond het organiseren van de tochten wel genoeg
geweest. Tijdens de laatste tocht hebben honderd mensen meegefietst,
helaas niemand uit de gemeente
Venray. Dat vond ik jammer. Ik heb
van de deelnemers goede reacties
gekregen over de tocht.”
Nu vult Jan zijn dagen door samen met
zijn vrouw Mariet te fietsen. “Ik ben
vorig jaar met de fiets aangereden
door een auto en toen heb ik een tijd
niet kunnen fietsen vanwege een dubbele bekkenbreuk. Inmiddels ben ik
hersteld en kan ik weer elke dag fietsen en dan vaak samen met Mariet.”

Ik kon als kind
drie octaven zingen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

WT-Broekenweek-najaar2020.indd 2

BROEKEN
WEEK!
2e BROEK HALVE PRIJS!
(TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)

25 oktober koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur

Jan werd geboren als oudste zoon
in een muzikaal gezin van negen
kinderen. Bijna alle gezinsleden
speelden een instrument, ook Jan
dus. Omdat zijn broer saxofoon
speelde, nam Jan dat stokje al snel
over. “Ik heb van mijn broer en
vader geleerd om koperinstrumenten te bespelen. Maar mijn vader
kon geen noten lezen, hij vroeg de
dirigent altijd om het muziekstuk
voor te zingen”, vertelt Jan grap-

pend. Toen ze bij de plaatselijke fanfare een tuba nodig hadden, besloot
Jan zich op dat instrument te richten.
“Dat was wel moeilijker. Bij een tuba
heb je geen mondfluitje, dat maak
je zelf met je lippen. Dat maakt het
lastig.” Toch koos Jan er niet meteen
voor om wat met zijn muzikale gave
te doen. “Ik kon als kind drie octaven
zingen, dat was uitzonderlijk. Op de
lagere school had ik dan ook op mijn
eindrapport een 9,5 voor zingen. Maar

Puzzel

Schaatsen

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ik deed daar niks mee, ik voetbalde
destijds liever.”
Na jaren op kantoor te hebben
gewerkt, ging Jan dan toch in 1980
naar het conservatorium. “Ik ben
daarna jarenlang dirigent geweest bij
diverse harmonie- en fanfareorkesten,
maar ook 25 jaar leraar op de muziekschool. In 1981 stonden we met Die
Fidelen Rosentaler in de televisieshow
De internationale Blaastest en gingen we met de eerste prijs naar huis.
Tijdens dat programma heb ik nog
samen met mijn zus gezongen.”

9

Jan bracht ook enkele jaren de kinderen op de basisschool in Merselo
muziek bij. “Ik ben blij dat ik altijd
voor een kleine groep heb gestaan.
Je moet het kunnen om met kinderen
te werken. Mijn zoon zei altijd: ‘Pap, je
roept weerstand op.’ Ik ben behoorlijk
eigenwijs ja.”
Ondanks dat Jans leven inmiddels
in het teken staat van fietsen, was
dat niet zijn eerste sportieve hobby.
Dat was schaatsen. “Ik was altijd als
eerste in de wintermaanden op de
bevroren vijvers te vinden. Ik heb ook
drie elfstedenkruisjes met schaatsen
behaald.” Om tussen de winters in
conditie te blijven, pakte Jan de fiets.
Zo begon zijn tweede hobby.
In de jaren 90 werd hij lid van de
Randonneurs Nederland, een vereniging voor langeafstandsfietsers. “Mijn
eerste lange fietstocht van 1.200 kilo-

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

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR M/V
(indien gewenst in
combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Leon Vissers, 06 14 84 09 69

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Staat alles in het teken
Van koken met ongeremde passie
én een blusdeken

Wij zoeken
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Ervaren/leerling
verkopers gezocht
en back-office
medewerkers!

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze
vestiging van Superkeukens in Horst zijn wij op
zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken ervaren/
leerling verkopers en back-office medewerkers.
Word jij onze nieuwe super collega? Bezoek
vandaag nog onze vacaturepagina voor meer
informatie en om meteen te solliciteren!

www.werkenbijimg.nl
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

