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Dagbesteding mag weer
De dagbesteding voor ouderen is in Leunen op maandag 16 november weer van de start gegaan. Stichting ZorgSaam vroeg vrijstelling aan gemeente Venray om na vier weken de
dagopvang toch weer te mogen organiseren. “De ouderen gaven aan dat ze dagopvang misten. Ondanks dat gemeenschapshuis De Baank gesloten is, hebben we een ontheffing
gekregen”, zegt Ans Smets van ZorgSaam. In het voorjaar lag de dagbesteding ruim drie maanden stil vanwege de coronacrisis. De dagbesteding is nu wel verkort naar alleen maandagochtend in plaats van de hele dag.

Tien insprekers maken ongenoegen kenbaar over
bedrijventerrein De Spurkt
Tien insprekers uitten in het Sprekersplein op dinsdag 17 november hun ongenoegen over de komst van
bedrijventerrein De Spurkt in Venray. Zij maakten zich met name zorgen over het verloren gaan van de
flora en fauna in het gebied. “Een historische vergissing”, noemde oud-wethouder Jan Houba het besluit
voor een nieuw bedrijventerrein op De Spurkt in Venray. “Dat kan en mag niet gebeuren. De gemeenteraad
verdient de rode kaart.”
Jan Houba was twintig jaar geleden wethouder van economische
zaken toen bedrijventerrein De Blakt
werd ontwikkeld. Volgens hem was
toen De Spurkt ook in beeld omdat
het terrein aansluit bij bedrijventerrein Smakterheide. “De Spurkt
vond iedereen een brug te ver en
een onverantwoorde aantasting van

natuur en landschap. Iedereen vond
dat daar een rode lijn liep”, aldus
Houba, die wees op het waardevolle landschap en natuurwaarden.
“Terecht lopen burgers, maatschappelijke organisaties en natuurbeschermers te hoop tegen dit plan.
Zij hebben het grootste gelijk van de
wereld.”

Dat een natuurgebied wordt opgeofferd voor de economische belangen
van een bedrijventerrein is de kern
van de meeste bezwaren. Daarnaast
begrijpen enkele insprekers niet dat
het Loobeekdal een grote opknapbeurt krijgt en de beek weer gaat
meanderen, terwijl vlak bij een
industrieterrein verschijnt. Afgelopen

week stuurden al enkele verontruste
burgers een brief naar de gemeente.
“Dit is een doodzonde voor de natuur
die er al zo weinig is”, schreef Jos
Peters. Ook Hanny Sijbers is bezorgd:
“Het is een prachtig natuurgebied
met een grote diversiteit aan dieren.” Jan-Willem van Geenen is imker
en hij vreest ‘de verstening van de
mooie groene achtertuin van Venray’.
Renschael Groep, de eigenaar
van Annapark, is niet blij met nog
meer bedrijvigheid in de nabijheid.
“We maken ons ernstige zorgen.
Annapark wil natuur en rust bieden

aan de bewoners”, zei vastgoeddirecteur Vincent Hofs. “Dit bedrijventerrein is geen visitekaartje voor Venray.
Het richt onherstelbare schade aan.”
Sommige insprekers wezen op de
klimaatverandering en temperatuurverhoging. “We verliezen in hoog
tempo dier- en plantensoorten. Het
is absoluut noodzakelijk dat het roer
nu omgaat en niet morgen”, zei Jan
Droesen van de Dassenwerkgroep
Horst-Venray.
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Discussie over sloop of behoud van voormalig
postkantoor in Venray
Behoud van het postkantoor op de hoek Patersstraat-Poststraat in Venray is niet mogelijk. Het zeventig jaar
oude pand moet wijken voor een appartementencomplex. Gemeente Venray en Adviesbureau Ruimtelijke
Kwaliteit hadden graag gezien dat delen van het pand konden worden verwerkt in de nieuwbouw. Dit blijkt
financieel en juridisch niet haalbaar. Toch zijn meerdere inwoners van Venray het daar niet mee eens, zij
pleitten voor het behoud van het gebouw.
De gemeente verleende in september
2010 een sloopvergunning die
onherroepelijk is. Bovendien heeft
het gebouw geen monumentale of
beschermde status. Daardoor is sloop
juridisch niet tegen te houden, zegt
het College van B&W. Het college
erkent dat de sloop van het markante
pand uit de wederopbouwperiode
gevoelig ligt. Daarom is aan eigenaar
Karel Janssen ook het verzoek gedaan
te bezien of het postkantoor toch
deels kan worden behouden. ‘De
herontwikkeling van deze locatie
midden in het centrum van Venray
zal ongetwijfeld de nodige reacties
oproepen’, denkt het college. ‘Het
pand heeft door zijn markante ligging
en uitstraling voor velen in Venray
een zekere cultuurhistorische en
emotionele waarde gekregen.’
De eigenaar geeft aan dat behoud
gezien de staat van het gebouw
niet mogelijk is. Het is een vrij
sober gebouw dat kenmerkend
is voor de wederopbouwperiode
waarin bouwmaterialen schaars
waren. De ingrepen zouden te groot
zijn en de kosten te hoog om het
bestaande pand een nieuwe en

Colofon
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passende invulling te geven. “Er is
niks meer met het gebouw aan te
vangen”, legt Pim van Leeuwen uit,
die Driessen Architectuur de opdracht
gaf om schetsen te maken voor het
beoogde wooncomplex. “Er is in het
verleden te veel gesleuteld en gekapt
aan de gevels waardoor de constructie
een holle schil is geworden waar je
niks mee kunt. Behoud van het pand
is economisch gezien niet verstandig.
Daarnaast is het geen monument,
omdat het na de oorlog is gebouwd.
Het gebouw dat er voor de oorlog
stond, is totaal niet te vergelijken met
het huidige pand. Dat gebouw had
allure.”
Het schetsplan gaat uit van nieuwbouw op het gehele terrein inclusief
de binnenplaats aan de Poststraat.

Het appartementencomplex krijgt
drie of vier bouwlagen met een parkeerkelder. Op de plek van het torentje van het postkantoor, de hoek
Patersstraat-Poststraat, komt een
hoger hoekelement van vijf bouwlagen.

Insprekers tegen sloop
Drie insprekers maakten gebruik
van het sprekersplein op dinsdag
17 november om te pleiten voor
behoud van het oude postkantoor
in Venray. Het Cuypersgenootschap,
dat zich inzet voor het behoud van
bouwkundig erfgoed uit de 19e
en 20e eeuw, wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt. “Slopen
kan maar één keer”, zei Norman
Vervat van het Cuypersgenootschap.

“Denk nog eens goed na om het pand
voor de toekomst te behouden.”
Hij meende dat het gebouw heel goed
een nieuwe bestemming kan krijgen.
“Monumenten geven kwaliteit aan
de woonomgeving. Venray is al veel
markante historische gebouwen
kwijtgeraakt. Ik verzoek de raad om
in te grijpen. Laat een onafhankelijk
deskundige er nog eens naar kijken”,
luidde zijn oproep.
Els Berghout uit Venray vond het
zonde om het postkantoor te slopen.
“Iedereen wil dat dit prachtige
gebouw blijft behouden. Het liefst
voor een maatschappelijke functie.”
Ze had weinig goede woorden over
voor het nieuwbouwplan. “Het is een
vreselijke en zielloze blokkendoos.
Een vervuiling voor het hart van
Venray”, meende ze. “Ik heb weinig
vertrouwen in het college en de
gemeenteraad. Ga eens staan voor de
burgers”, was haar oproep.
Ricardo Hendriks woont vlakbij het
postkantoor. Ook hij verzette zich

tegen de sloop. “Ik ben geschrokken
van het plan. Inwoners willen hier
geen blokkendoos. Het gebouw
verkeert nog best in prima staat
en het is niet rijp voor de sloop.”
Hij pleitte voor een andere invulling.
“Zoals een plek voor activiteiten voor
jongeren. Om samen te komen, voor
muziek of voor ontwikkeling.”

Commissie aan zet
Voordat het bouwplan verder wordt
uitgewerkt krijgt de commissie Wonen
op dinsdag 24 november de kans om
een reactie te geven. ‘Deze reacties
kunnen worden betrokken bij het vervolgproces’, aldus het college dat in
het kader van het compacter maken
van het winkelcentrum woningbouw,
zonder commerciële ruimtes, een
goede invulling vindt.

Tekst: Henk Willemssen en
Jeanine Hendriks

Vier zoeklocaties voor windmolenpark
Er zijn vier locaties in beeld voor een windmolenpark aan de oostkant
van de gemeente Venray. Kwartiermaker Frank van Bussel heeft in
opdracht van gemeente Venray onderzoek gedaan naar z oeklocaties.
Die zijn zoals verwacht gevonden in het buitengebied van
Oostrum, Geijsteren, Wanssum,
Oirlo en Castenray. Een locatie
bevindt zich aan de noordkant van
de Wanssumseweg (N270) tussen
Oostrum en Geijsteren vlakbij het

golfterrein. Twee locaties liggen aan
de zuidkant vlak bij de N270 tussen Oirlo en Wanssum in. De vierde
beoogde plek ligt ten noorden van
buurtschap Klein Oirlo aan beide
kanten van de weg Oirloseheide.
De bedoeling was dat Frank van

Bussel voor de zomervakantie zijn
verkenning zou afronden. Door de
coronacrisis is het project in het voorjaar stilgelegd omdat geen bijeenkomsten konden worden gehouden.
In plaats daarvan is er nu een digitale informatieavond op donderdag
19 november voor maximaal vijftig
deelnemers. Alle grondeigenaren in
de vier zoekgebieden zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Gemeente Venray wil een klein park
met drie tot zes windmolens. Voor
een grootschalig windpark is vanwege de beperkingen rond vliegveld
De Peel en de Maas geen ruimte.
Het streven is lokaal eigenaarschap waarbij inwoners van Venray
voor minimaal 50 procent eigenaar
worden. Ook is het doel dat een deel
van de opbrengst ten goede komt
van de Venrayse gemeenschap.
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Ben je op zoek naar
een écht toffe en
afwisselende baan?

Fulltime - 40 uur

Zo eentje met veel vrijheid en
de leukste collega’s? Wacht
dan geen seconde langer
en reageer. Je kunt meteen
beginnen!

Je helpt mee met de productie
van maatwerk in onze zagerij

Reageren?

Je maakt bestellingen klaar
en brengt ze weg

Stuur je CV en motivatiebrief
per e-mail naar:
nickee@totaaltegel.nl

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

Stationsstraat 162, 5963 AC Hegelsom
077 851 4973 | www.totaaltegel.nl

Je laadt en lost vrachten
Je controleert inkomende
en uitgaande goederen

Je zorgt voor een opgeruimd en
gestructureerd opslagterrein

Ben jij de persoon die een zelfstandige functie met
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen
een team van professionals ambieert?
Dan hebben wij voor jou een passende functie.

ADMINISTRATEUR
38 UUR

Dings Seed & Food Holding BV, gestart in 2012, heeft 2 dochterondernemingen: Semsearch BV, veredelt
groentegewassen en Novisem BV
produceert, bewerkt en verkoopt
de zaden. Vanaf de eerste dag van
ons bestaan concentreren wij ons
op generieke groentegewassen en
creëren wij door veredeling, onze eigen gekweekte groenterassen. Meer
dan de helft van de in heel Europa
en daarbuiten verkochte zaden zijn
inmiddels afkomstig van eigen gekweekte groenterassen. Doordat we
de komende jaren zaden van steeds
meer eigen gekweekte groenterassen op de markt zullen brengen,
verwachten we onze omzet snel te
verdubbelen en in een flink tempo
verder te groeien.

JOUW ROL
Je neemt de verantwoordelijkheid
voor de begrotingen, de financiële
administratie en de rapportages,
de verzekeringen, de belastingen,
de ICT- en applicatiebeheer en onderhoudt o.a. de contacten met de
externe relaties zoals de accountant,
de belastingdienst en het pensioenfonds.
INTERESSE?
Bekijk de uitgebreide vacaturetekst
op novisem.nl/vacatures
Novisem BV
De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo
0031 (0) 77 203 0322
hr@novisem.com
www.novisem.nl
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Bouwplan zestien woningen aan Bontekoestraat
In de loop van volgend jaar start de bouw van zestien appartementen aan de Bontekoestraat in het centrum
van Venray. Acht woningen worden gebouwd op het terrein van de voormalige Winkel van Sinkel. De andere
acht komen aan de overzijde van de Bontekoestraat waar nu nog een onverharde parkeerplaats is in de hoek
met de Eindstraat.

van een parkeerplaats voor zestien
auto’s in de achtertuin van de voormalige Winkel van Sinkel. Om de parkeerplaats te kunnen bereiken, komt een
toegangsweg tussen de bebouwing in.
Winkel van Sinkel verbleef zo’n
dertig jaar in het gebouw aan de
Bontekoestraat waarin oorspronkelijk meubelmakerij Vollebergh was
gehuisvest. In augustus 2019 verplaatste Winkel van Sinkel naar een
nieuw pand aan de Schoolstraat. Op

het tegenoverliggende terrein in de
hoek Bontekoestraat-Eindstraat stond
ooit een woonhuis. Die woning is destijds gesloopt omdat de gemeente van
plan was hier een weg aan te leggen
tussen het gemeentehuis en de Grote
Kerk, de zogeheten Noordtangent. Na
veel protesten van Venrayse inwoners
verdween dit plan weer van tafel en
bleef het terrein braak liggen.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
De beide bouwblokken bestaan uit
vier woningen op de begane grond en
vier op de bovenverdieping. Eigenaar

Ter Horst Belegging hoopt rond de
jaarwisseling het bestemmingsplan ter
inzage te kunnen leggen. Na de sloop

van het pand van Winkel van Sinkel
kan de bouw van start gaan. Het parkeren wordt opgelost door de aanleg

Bezwaarschriften hebben weinig invloed
op plan De Spurkt
Twintig bezwaarschriften zijn ingediend tegen de komst van een bedrijventerrein van 30 hectare aan
Spurkt aan de noordkant van Venray. Ze hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan. Vijftien zienswijzen zijn afgewezen door de gemeente. Aan de hand van vijf bezwaarschriften zijn enkele kleine
wijzigingen in de regels doorgevoerd maar het bestemmingsplan zelf veranderde niet.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat van 26 juni tot en met 6
augustus ter inzage lag, kwamen
bezwaren binnen van natuurorganisaties, belangengroeperingen,
grondeigenaren en omwonenden.
Ze maken zich vooral zorgen over
de aantasting van flora en fauna,
het landschap en het Loobeekdal.
Ook vragen bezwaarmakers zich af
of een nieuw bedrijventerrein nog
wel nodig is. Gezien de economische
gevolgen van de coronacrisis en
het feit dat veel bedrijfsgebouwen
leegstaan.
De gemeente spreekt tegen dat
er geen aandacht zou zijn voor de
natuur in het Loobeekdal. Bestaande
houtopstanden en groenelemen-

ten blijven zo veel mogelijk intact.
Aan de zijde van het Loobeekdal
komt een grastalud met daarbovenop bomen en heesters. Daardoor
worden vrachtwagens en hekwerken aan het zicht onttrokken. Hoge
bedrijfsgebouwen blijven zichtbaar
omdat een maximale bouwhoogte
van 15 meter is toegestaan.
In de reactie op de zienswijzen geeft
de gemeente aan dat de bestaande
groene kwaliteiten worden versterkt
met nieuwe beplanting en een
waterberging. De bedrijfspercelen
krijgen aan alle zijden een groene
inpassing. Ook is onderzoek gedaan
naar de das en er zijn compenserende maatregelen getroffen, meldt
de gemeente.

Moorrees Kwekerijen is een van de
grondeigenaren die bezwaar maakt
tegen het plan. De kwekerij geeft
aan dat het bedrijf moet worden
gestaakt en naar een andere plek
moet verhuizen. Het is volgens
Moorrees onmogelijk een vergelijkbare bedrijfslocatie te vinden. De
kwekerij verzet zich daarom niet
alleen tegen het bestemmingsplan
maar ook tegen de onteigening.
Het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de onteigening
staan op de agenda van de commissie Wonen op dinsdag 24 november.
De gemeenteraad neemt een besluit
in de raadsvergadering van dinsdag
15 december.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Huurverlaging voor wijkcentrum Brukske
Om de wankele financiële positie van het wijkcentrum in Brukske in Venray niet verder te verslechteren, heeft het College van B&W van gemeente Venray besloten voorlopig geen huurverhoging te vragen.
Het huurbedrag van 30.000 euro
per jaar blijft gelijk in 2020 en 2021.
Daarna bekijkt het college de situatie opnieuw. ‘De tijdelijke verlaging geeft het bestuur de ruimte te
werken aan een gezonde financiële
basis’, meldt het college in een brief
aan de gemeenteraad.
Net als alle andere wijkcentra en
gemeenschapshuizen kent het wijkcentrum in Brukske moeilijke tijden door de horecasluiting in het

voorjaar en najaar vanwege de
coronacrisis. Daarnaast kampt het
wijkcentrum nog met een financiële
last uit het verleden. De voormalige
penningmeester verduisterde enkele
tienduizenden euro’s. Dat kwam in
2018 aan het licht. Er is toen een
nieuwe bestuur aangetreden dat
orde op zaken moest stellen.
Het oude wijkcentrum in Brukske
is gesloopt vanwege de komst van
een nieuw winkelcentrum. In 2015

opende het wijkcentrum in het
nieuwe multifunctionele centrum.
Een tegenvaller was dat de komst
van het naastgelegen winkelcentrum enkele jaren vertraging opliep
door rechtszaken over de supermarkten. In juli 2020 kon het winkel
centrum met Jumbo en Lidl zijn
deuren openen. De opzet is dat het
wijkcentrum de deuren opent voor
het winkelend publiek om zo meer
inkomsten te verwerven.

elke
werkdag
op
ko avond
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Flinke ingrepen nodig om zorg betaalbaar te houden
Negentien maatregelen moeten een rem zetten op de stijgende zorgkosten van gemeente Venray. Vooral in de
jeugdzorg, waar de kosten de laatste jaren flink zijn opgelopen, moeten de uitgaven omlaag. Daarnaast komt
een versobering van minimaregelingen en de huishoudelijke hulp. De maatregelen moeten leiden tot een
bezuiniging van 1,7 miljoen euro in 2021 die oploopt naar 4,1 miljoen euro in 2024.
Het sociaal domein kost de gemeente
circa 66 miljoen euro per jaar. Dit is de
helft van de gemeentelijke begroting.
De laatste jaren zijn de kosten zo sterk
gestegen dat de gemeente niet meer
rond kan komen met het zorgbudget.
Bij de presentatie van de begroting in
september kondigde wethouder Anne
Thielen (CDA) al maatregelen aan.
Die zijn nu uitgewerkt in negentien
voorstellen die de commissie Leven
bespreekt op donderdag 26 november.
De gemeenteraad neemt op dinsdag
15 december een besluit. “Het gaat
om heel grote bedragen”, zegt Anne
Thielen. “Deze stappen zijn niet alleen
financieel nodig maar ook inhoudelijk
om de zorg te veranderen.”
Het is niet zeker dat met deze maatregelen de gewenste miljoenenbesparingen worden gehaald. Als het resultaat
lager uitvalt, dan volgen nieuwe maatregelen waarbij het College van B&W
ook verder kijkt dan alleen het sociaal domein. Bij de jeugdzorg wil de
gemeente meer grip krijgen op de verwijzing naar dure specialistische hulp.
De gemeente wil meer invloed van de
jeugdconsulenten en een belangrijkere
rol voor de gezinscoaches. Met als doel
een minder snelle doorverwijzing naar

specialistische zorg. Anne Thielen: “In
de jeugdzorg zijn veel stempels en stickers. We willen de zorg normaliseren
zonder over-diagnostisering.”

Hulp in huishouden
De kosten voor hulp in het huishouden
zijn de laatste twee jaar sterk gestegen. Dit komt vooral door de afschaffing van de inkomensafhankelijke
bijdrage op 1 januari 2019. Vanaf die
datum geldt landelijk een abonnementstarief van 19 euro per maand.
Het gevolg was dat inwoners de particuliere hulp inruilden voor de goedkopere gemeentelijke huishoudelijke
hulp. Er was een stijging van 187 naar
1081 deelnemers. De kosten zijn daardoor opgelopen naar 3,3 miljoen euro
per jaar. Gemiddeld kost de huishoudelijke hulp 3.200 euro per deelnemer.
De gemeente wil weer een inkomenstoets invoeren. Dit kan een besparing
opleveren van 96.000 euro per jaar.
De gemeenteraad moet hiervoor het
abonnementstarief laten vervallen.
De wethouder weet niet zeker of dit
wettelijk kan omdat het een landelijke regeling is. “We trekken de stoute
schoenen aan en gaan het anders
doen. Omdat het zo niet werkt. Het

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:

ALLROUND
TEELTMEDEWERKER

M/V

In deze veelzijdige en gevarieerde functie houd jij je o.a.
bezig met de teelt van aardbeistek in de vollegrond en
voornamelijk in kassen (hangend stek). Daarnaast ben je
bezig met de opkweek van trayplanten op de trayvelden.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
verantwoordelijk voor het water geven en de systemen;
het monitoren/scouten van de planten/trayplanten;
uitvoeren gewasbeschermingsactiviteiten;
werkvoorbereidingen.
Wij vragen:
MBO/HBO werk- en denkniveau (tuinbouw);
zelfstandig kunnen werken;
ervaring met machines/techniek achtergrond;
in het bezit van een spuitlicentie of de bereidheid om
deze te halen;
in het bezit van een rijbewijs voor auto.
Voor informatie kun je bellen met Ard Vissers, 06 10 07 81 81.

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: Ard@vissers.com www.vissers.com

is doorgeschoten. Iedereen, ook een
miljonair, kan voor 19 euro per maand
huishoudelijke hulp krijgen.”
Het meedoenbudget voor kinderen is
een minimaregeling die per 1 januari
2021 wordt afgeschaft. Dit is een regeling voor de bestrijding van armoede
zodat kinderen uit minimagezinnen
toch kunnen deelnemen aan culturele
en sportieve activiteiten. Afschaffing
levert een besparing van 66.000 euro
op. “Voor jeugd zijn er andere regelin-

gen zoals stichting Leergeld en jeugdsportfonds”, zegt Thielen.

Zorgverzekering
De collectieve zorgverzekering voor
minima wordt op 1 januari 2021 afgeschaft. De individuele inkomenstoeslag
krijgt een versobering die de gemeente
32.000 euro oplevert. Voor deze belastingvrije toeslag van 420 tot 600 euro
per jaar wordt de inkomensgrens verlaagd van 110 naar 102 procent van de
bijstandsnorm. De toeslag is bedoeld
voor minima die geen uitzicht hebben
op inkomensverbetering. “Huishoudens
die door een stapeling van maatregelen in de problemen komen, kunnen

rekenen op begeleiding. We laten ze
niet vallen”, aldus Anne Thielen. De
gemeente gaat een rem zetten op dure
woningaanpassingen. De uitgaven voor
verbouwingen in huis vanwege ouderdom of een chronische ziekte nemen
dit jaar net als in 2019 toe met 250.000
euro. Er wordt naar andere oplossingen
gezocht zoals verhuizen of het plaatsen
van een unit in huis in plaats van een
complexe verbouwing. Scootmobiels
worden niet meer gratis verstrekt. De
gemeente gaat voortaan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen.
Tekst: Henk Willemssen

Minder afvaloverlast in wijk Brukske
De verplaatsing van het afvalperron in de wijk Brukske in Venray naar het nieuwe winkelcentrum heeft
geleid tot minder afvaldumping. Ook het bijplaatsen van afval naast de containers is afgenomen. Dat
antwoordt het College van B&W op vragen van het CDA.
Het nieuwe winkelcentrum in
Brukske is op 8 juli geopend. Het
afvalperron moest meeverhuizen,
omdat het oude winkelcentrum
werd gesloopt. Eén camera is verplaatst naar de Mozartstraat omdat
daar vaker afval wordt gedumpt. De
andere camera is opgehangen bij
het nieuwe afvalperron. Volgens het

college is de afvaloverlast verminderd doordat de nieuwe plek meer
in het zicht ligt en het nieuwe winkelcentrum een ‘nettere uitstraling’
heeft.
Bij de afvalinzamelpunten in de wijken Brukske, Landweert en Veltum
is in november 2018 gestart met
cameratoezicht. Door de invoering

van het nieuwe afvalbeleid worden
de afvalperrons in 2021 veel kleiner. De gemeente gaat plastic, blik
en drinkpakken voortaan eenmaal
in de twee weken aan huis ophalen. Daardoor kunnen de containers
voor plastic, blik en drinkpakken in
de dorpen en wijken worden verwijderd.

René Innemee (ex-Walkers) a.s.
zondag te gast bij Wette Nog!
Na Piet Veerman (Cats) is het de beurt aan wederom een zanger met een zeer
bijzonder stemgeluid. Het is de stem die aan Creedence Clearwater Revival doet
denken. Niet voor niets speelt hij in de Revivalband. Het begon allemaal toen hij
zanger werd van de Limburgse band The Walkers. Hits als: My darling Helena,
Taboo, Oh lonesome me, zorgden voor een overvolle agenda met optredens.
Begin 80-er jaren ontstond “The Press” en hij leverde als Ray T. Jones in 1982 de
medley van CCR hits af. In deze corona tijd is optreden met de Revival band niet
mogelijk. Tijd dus om een dubbel CD uit te brengen met alle Walker hits, aangevuld
met nog nooit uitgebrachte nummers. De moeite waard om zondagmorgen een uur
met hem terug te kijken op zijn muzikale carrière. “WETTE NOG” tussen 11 en 12 uur.
Presentatie Geert Craenmehr en Leo Everaerts.

“Wintertijd” met een programma uit het
archief van Omroep Venray.
Zondag 22 november 18.00 uur gaan we in Wintertijd terug naar het 35 jarig jubileum
in 1982 van De Peelzwervers. Harrie Kempen heeft een gesprek met enkele leden van
de Peelzwervers en u hoort opnames gemaakt tijdens de viering van dit jubileum.
Ook dit programma is in de reeks “Onder Ons” waarin maandelijks uiteenlopende
onderwerpen onder de aandacht gebracht werden...
Zondag 29 november 18.00 uur staat Hotel de Gouden Leeuw en de familie
Janssen centraal in “Wintertijd”. Voor het programma “Onder Ons” waren Liesbeth
Lucassen en Harry Kempen in juni 1983 op bezoek bij mevrouw Bartholine
Janssen van hotel en bierbrouwerij De Gouden Leeuw. Ze spraken toen af dat
ze misschien nog een keer terug zouden komen voor een volgend gesprek.
Dit mocht niet meer zo zijn. Bartholine stierf in 1983 op 90 jarige leeftijd.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Geen nieuwe supermarkt in kern Venray

College wil woningbouw op
locatie De Toverbal
Het College van B&W van Venray is van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om een nieuwe supermarktlocatie aan te wijzen en om vast te houden aan de bestaande supermarktenstructuur. Zij stelt voor om
locatie Toverbal te herontwikkelen voor woningbouw, eventueel gecombineerd met maatschappelijke functies. Dit geeft de wijk Centrum-West een impuls waardoor de leefbaarheid verbetert.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

PERCEEL
LANDBOUWGROND
ca. 9.60.80 ha

Gelegen aan de Nieuwenbergweg te Horst.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer J. Pijnenburg.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

Uit onderzoek van BRO bleek in februari dat de vraag en het aanbod voor
een supermarkt in balans is. BRO zag
geen aanleiding om het supermarktenaanbod in Venray uit te breiden.
‘Beleidsmatig heeft behoud en versterking van de bestaande winkelcentra ook de meeste prioriteit. Dit
heeft ons doen besluiten af te zien
van een nieuwe supermarktlocatie in

de kern Venray. De noodzaak hiervoor
ontbreekt. Door duidelijkheid te verschaffen dat er geen nieuwe locatie
komt, verwachten we dat supermarkten eerder geneigd zijn om onderling tot goede afspraken te komen
en om samen tot een oplossing te
komen voor hun uitbreidingswensen binnende bestaande structuur’,
laat het college in een brief aan de

gemeenteraad weten.
De locatie van de voormalige school
De Toverbal is al enkele jaren tijdelijk in gebruik. Vanwege de discussie
over het wel of niet vestigen van een
supermarkt daar is besluitvorming
over de herontwikkeling uitgesteld.
Volgens het college is het wenselijk
om een visie te ontwikkelen voor herontwikkeling van deze locatie.

E-ML levert en monteert ENTRESOL
en VERDIEPINGSVLOEREN op uw wensen
compleet voorzien van een CE-certificaat.
0031 (0)6 53 18 02 43 • info@e-ml.eu • www.e-ml.eu

Kampioensvoordeel bij
Dekkers Tweewielers

Verlagen stikstofuitstoot

‘Uitkopen boerenbedrijven
geen oplossing vliegbasis’

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

Het ministerie van Defensie wil de
stikstofuitstoot verlagen rondom
vliegbasis De Peel in Vredepeel. Dat
is nodig om een ontheffing te krijgen van de Wet natuurbescherming
voor de reactivering van het vliegveld.
Als een van de mogelijkheden noemt
Defensie het ‘extern salderen’, dit is
het stilleggen en opkopen van agrarische bedrijven. De behaalde stikstofwinst kan defensie dan inzetten voor
uitbreiding van het vliegveld.
Volgens Stop Vliegbasis de Peel ligt
de zaak niet zo eenvoudig. Boudewijn
Sterk stelt dat maar 70 procent van de
opgekochte stikstofwinst weer mag
worden gebruikt voor de vliegbasis.
Bovendien is de stikstofuitstoot van
de veehouderij anders dan die van
industrie of vlieg- en wegverkeer.
“De veehouderij produceert stikstof in
de vorm van ammoniak. Terwijl industrie en verkeer stikstofoxiden uitsto-

ten. Ammoniak slaat vlak bij de bron
van uitstoot neer, maar stikstofoxiden
worden ver door de lucht getransporteerd en hebben een schadelijk effect
op de menselijke gezondheid”, zegt
Boudewijn Sterk.
Als financiële methode meent Stop
Vliegbasis de Peel dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
de beste oplossing is. Het College van
B&W van Venray denkt er anders over
omdat bij deze analyse de balans in
het voordeel van het ministerie van
Defensie zal uitslaan, vanwege het
landsbelang en nationale veiligheid.
Het college geeft daarom de voorkeur aan een kosten-effectenanalyse
(KEA) die inzicht geeft in de maatschappelijke kosten voor de omgeving. De politieke partijen zijn hierover
verdeeld.
Boudewijn Sterk vindt dat het college zich beter moet laten informeren.

“Bij een KEA wordt de militaire luchthaven zonder omhaal geopend”, zegt
hij. “Want in de KEA wordt niet onderzocht of de uitbreiding van de oefencapaciteit ook elders kan.” Dat gebeurt
wel in de MKBA. “Landsbelang en
nationale veiligheid zullen niet de
doorslag geven”, stelt Sterk. “Het
defensiebeleid, de uitbreiding van
oefencapaciteit, staat ook niet ter
discussie.” De werkgroep wil via de
MKBA onderzoeken of de toename van
oefencapaciteit buiten vliegbasis De
Peel kan plaatsvinden. Zoals uitbreiding op een andere militair vliegveld
of bij een ander defensieonderdeel,
een gesloten vliegbasis weer heropenen of uitwijken naar het buitenland.
“Deze mogelijkheden worden in een
KEA niet onderzocht. Daarom vinden
we dit weggegooid geld.”
Tekst: Henk Willemssen

Tweewieler.nl

2020

Kampioen
s
voordeel

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

Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel meent dat het uitkopen van agrarische bedrijven niet de juiste oplossing is
om de stikstofuitstoot in het gebied rondom de vliegbasis in Vredepeel te verminderen. “Je kunt niet de ene
vorm van vervuiling vervangen door een andere”, zegt Boudewijn Sterk van de werkgroep.

Winnaar

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

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

IETS TE VIEREN?
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Verdrietig zijn we dat is overleden onze broer, zwager en oom

Henk Wieringa
weduwnaar van Agaath Wieringa - van der Velden

Amsterdam
25 oktober 1931

Venray
4 november 2020

Montbron (F): Klaas en Uta Wieringa
Doesburg: Marja Hulleman - Wieringa
Giesbeek: Ronald Hulleman en Agnes Evers
Zevenaar: Maarten Hulleman en Eveline van Sommeren
De crematieplechtigheid heeft op maandag 9 november
in besloten kring plaats gevonden.

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop fruit en fruitbomen,
kerstbomen, sierconiferen.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2, Meerlo.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.



Geboren

Stef

12 november 2020
Zoon van
René Timmermans
en Monika Proszowska
Van Elzenweg 8
5963 NB Hegelsom
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Tien insprekers maken ongenoegen
kenbaar over bedrijventerrein De Spurkt
“Onze kinderen zullen in de nabije
toekomst de rekening gepresenteerd krijgen.” Ook natuurliefhebber
Jan Koopmans uit Holthees uitte zijn
zorgen. “We ruilen wederom landschap en beekdal in voor grootschalige
industrie.” Hij wees erop dat de toegezegde natuurcompensatie voor industrieterrein Smakterheide nog steeds
niet is uitgevoerd. “Binnen gemeente
Venray bestaat natuurcompensatie
voornamelijk op papier”, stelde hij.
“Weerstand tegen het industrieterrein

zorgen over de toekomst”, zei ze.
“Er is te veel vee en te veel industrie
in Venray en er komt steeds meer bij.
Dit is ongezond voor de natuur. Venray
zou juist bekend moeten staan om zijn
groene omgeving. Denk aan de toekomstige generatie en werk liever aan
een groene oplossing. Laat De Spurkt
natuur zijn.”

Tekst: Henk Willemssen

Lokale lasten stijgen met bijna
vijf procent
Huishoudens in gemeente Venray zien in 2021 de lokale belastingen stijgen met 4,94 procent. Een gemiddeld
huishouden met een eigen woning is volgend jaar 779,68 euro kwijt aan lokale heffingen. Dit jaar ligt de belastingdruk gemiddeld op 743 euro.
In de laatste raadsvergadering van dit
jaar op dinsdag 15 december stelt de
gemeenteraad de lokale belastingen
voor 2021 vast. In het coalitieakkoord
tussen CDA, D66 en Venray Lokaal is
afgesproken dat de onroerendezaakbelasting (ozb) niet verder mag stijgen
dan het inflatiepercentage. De ozb
neemt volgend jaar met 1,8 procent
toe. Ook de rioolheffing volgt met een
stijging van 1,7 procent het inflatiecijfer.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing zorgt ervoor
dat inwoners volgend jaar toch bijna 5
procent meer gaan betalen, want de
afvalstoffenheffing gaat met 14,2 pro-

cent omhoog. Dit wordt veroorzaakt
door de sterk gestegen kosten van
afvalwerking en door de slechte scheiding van het plasticafval.
Het basistarief dat ieder huishouden
betaalt, ongeacht het afvalaanbod,
stijgt met 20 procent van 117,72
naar 141,24 euro. De tarieven voor
restafval gaan met 6 procent omhoog.
Het tarief voor groente-, fruit- en
tuinafval blijft gelijk. Het ledigen van
de zwarte afvalbak van 140 liter gaat
9,19 euro kosten (dit jaar 8,66 euro).
Het tarief voor de groencontainer
van 140 liter blijft 4,48 euro. Totdat
het ledigen van de groencontainer
gratis wordt. De gemeenteraad heeft
hierover al een besluit genomen maar

de invoeringsdatum, wellicht in 2022,
is nog niet zeker.

Boven maximumgrens
Een huishouden zet gemiddeld tien
keer een afvalbak van 140 liter aan
de straat, zeven keer de zwarte en
drie keer de groene container. Dit kost
volgend jaar 219 euro. Het bedrag
ligt ruim boven de maximumgrens
van 177 euro die is afgesproken in de
kadernota afvalbeleid. Het College van
B&W noemt in het raadsvoorstel de
bovengrens van 177 euro niet meer
realistisch. ‘Gezien de huidige afvalmarkt waarin de verwerkingskosten
extreem toenemen’.

Met kluit, in pot of gezaagd
of boren gaatje in de stam (EasyFix)

Kerstgroen en stukjes
Ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur
Za 9.00 tot 17.00 uur
Zo 10.00 tot 16.00 uur
Pinnen/contactloos betalen mogelijk

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21A Castenray
Tel. 06-20229225

www.boomkwekerijdireks.nl

Vergunning op één punt aangepast na bezwaren omwonenden

Huisvestiging arbeidsmigranten in
de Peelhaas stap dichterbij

Er zijn tien zienswijzen ingediend tegen het plan om op de locatie Timmermanssweg 95 in Ysselsteyn
73 arbeidsmigranten te huisvesten. Die hebben er alleen toe geleid dat aan de vergunning het voorschrift is
verbonden dat op eigen terrein altijd 44 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. De overige klachten die in de
zienswijzen zijn te lezen hebben niet gezorgd voor wijzigingen in het plan.

Meer beveiligingsrisico’s gemeente
door thuiswerken
Dat bijna alle ruim driehonderd medewerkers van gemeente Venray in de coronatijd verplicht thuis
werken, zorgt voor extra beveiligingsrisico’s zoals het veilig omgaan met privacygevoelige informatie
en het voeren van vertrouwelijke telefoongesprekken. Ook heeft de gemeente nu meer last van valse
e-mails en phishingmails. Dat meldt het College van B&W van Venray in een brief aan de gemeenteraad.
De rekenkamer concludeerde vorig
jaar na een onderzoek dat het informatiesysteem van gemeente Venray
onvoldoende beveiligd was. Een
hacker slaagde erin privacygevoelige informatie van burgers, bestuurders en ambtenaren op te sporen.
Naar aanleiding van de uitkomst van
het onderzoek zijn ict-systemen vernieuwd en vervangen. Ook door het
tijdig uitvoeren van updates is het
gemeentelijk systeem weer veilig,
meldt het college.
Door de coronacrisis is een nieuw

komt uit veel hoeken van de Venray
samenleving. De continue afbraak van
Venrayse landschappen ten koste van
de logistieke honger kan zo niet doorgaan. Deze weerstand zal niet stoppen”, waarschuwde Koopmans die een
gang naar de Raad van State voorspelde. “Ongehoord”, oordeelde Frank
Nelissen. “Zoek ergens anders grond.
De Spurkt mag niet aan de natuur onttrokken worden.”
De 11-jarige Jolijn van Geenen sloot
de rij sprekers. “Ik maak me heel veel

probleem ontstaan. De meeste
medewerkers werken al vanaf
maart verplicht thuis. De gemeente
heeft 92.500 euro uitgegeven om
dit mogelijk te maken voor laptops
en telefoons en ook om thuis een
kantooromgeving in te richten die
aan de anderhalvemetermaatregel
voldoet.

Nieuwe beveiligingsrisico’s
Nu het thuiswerken langer gaat
duren, zijn er meer uitgaven nodig.
Zoals arbotechnische voorzieningen

en applicaties om beter digitaal te
kunnen werken. Sinds het onderzoek van de rekenkamer is gestart
om medewerkers meer digitaal
bewust en vaardig te maken. Tachtig
procent van de medewerkers heeft
de e-learning informatieveiligheid gevolgd. ‘Door de komst van
het coronavirus en het verplichte
thuiswerken, is deze noodzaak in
een stroomversnelling geraakt. Het
thuiswerken brengt nieuwe beveiligingsrisico’s met zich mee’, aldus
het college.

Op 6 februari 2018 is een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor
de huisvesting van arbeidsmigranten
op de locatie Timmermannsweg 95
in Ysselsteyn. Het initiatief bestaat uit
het huisvesten van 73 arbeidsmigranten op de locatie waar op dit moment
een recreatieve groepsaccommodatie
gevestigd is waar 166 mensen kunnen
verblijven. Het huisvesten van arbeidsmigranten past niet in het bestemmingsplan. Het college kon van het
bestemmingsplan afwijken met toepassing van de kruimelgevallenregeling.
Omdat dit een ontwikkeling is waarbij
sprake is van het huisvesten van meer
dan vijftig arbeidsmigranten is de
gemeenteraad geraadpleegd over dit
initiatief. De meerderheid van de raad
stemde voor de komst van de arbeidsmigranten. Daarna heeft het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen.
Er zijn tien zienswijzen ingediend,
allemaal van omwonenden en omliggende bedrijven. Naar aanleiding
van deze zienswijzen is aanvullend

nog een aeriusberekening gevraagd.
Hieruit blijkt dat door het project geen
sprake is van een toename van de
stikstofdepositie. Daarnaast hebben
de zienswijzen ertoe geleid dat aan de
vergunning het voorschrift is verbonden dat op eigen terrein altijd 44 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn.
De bezwaarmakers vroegen zich
onder andere af in hoeverre de huisvesting van arbeidsmigranten in een
omgeving met te hoge geurnormen
past binnen het nog te ondertekenen Schone Luchtakkoord. Daarnaast
zijn de bezwaarmakers bang voor
een waardedaling van hun woningen. Reclamanten willen voorkomen
dat hiervoor een planschadevergoeding moet worden ingediend. Ook is
er volgens de bezwaarmakers geen
rekening gehouden met bedrijven die
op basis van bestaande ruimte een
uitbreiding met geurbelastende activiteiten wensen. Deze en de overige
klachten hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

1911 \ nieuws

07

NLW moet investeren in eigen organisatie
Volgens het toekomstplan 2021-2030 wil NLW meer werkzaamheden
gaan verrichten voor andere bedrijven of instellingen. De sociale werkvoorziening blijft een belangrijke tak. Doordat sinds 2015 de instroom is
stilgevallen, daalt de SW-populatie van 683 naar 468 medewerkers in
2028. NLW moet de komende jaren flink investeren om de organisatie op
orde te krijgen.
In 2021 draait de sociale werkvoorziening met vestigingen in Venray en
Panningen een verlies van 2,1 miljoen
euro. De gemeenten Venray, Horst
aan de Maas en Peel en Maas leggen samen jaarlijks 1,9 miljoen euro
bij om de verliezen te compenseren.
Het extra tekort van twee ton in 2021
vangt NLW op uit de eigen reserve. In
de jaren daarna moet het resultaat van
NLW verbeteren en loopt het verlies
terug naar circa vijf ton in 2025. “NLW
gaat op drie sporen inzetten waarbij de zorgplicht van de SW-populatie
voor gemeenten behouden blijft”,
zegt wethouder Anne Thielen (CDA),
en ook voorzitter van het dagelijks
bestuur. “NLW gaat meer zakelijk
opereren zoals ook diensten leveren
aan andere partijen.” De drie sporen
in het toekomstplan zijn uitvoering
van de Wet Sociale Werkvoorziening,
dienstverlening aan gemeenten voor
de participatiewet en werkzaamheden
verrichten voor derden waarbij NLW de
concurrentie aangaat met andere commerciële aanbieders.
NLW heeft een roerige periode achter de rug. In de strategische koers

2021-2030 meldt NLW dat ‘met de
kennis van nu’ te hard is ingegrepen in de eigen organisatie en vooral
in de stafdiensten. Het plan om met
andere SW-bedrijven nauwer samen
te werken, bleek niet haalbaar omdat
de bedrijfsmodellen te veel verschillend waren.
NLW moet op eigen benen verder en
als prioriteit wordt genoemd ‘reparatie van de tekortkomingen in de
bedrijfsvoering’. Om het bedrijf op
orde te krijgen zijn in de komende drie
jaar extra investeringen nodig. “De
gemeenten geven tot 2023 een vaste
bijdrage om de zaak goed op touw te
zetten”, zegt Thielen.
Er is een jaarlijkse investering van
250.000 euro nodig om managementfuncties op het gebied van ict, personeelsbeleid en productie in te vullen.
Voor deze functies zijn nu externe
managers ingehuurd, maar vanwege
de continuïteit wil NLW terug naar een
vaste bezetting. Daarnaast wordt een
miljoen euro extra geïnvesteerd. Er is
200.000 euro uitgetrokken voor een
nieuw en betrouwbaar ict-systeem
en 800.000 euro om de kwaliteit van

medewerkers, staf en kaderpersoneel
te verbeteren. ‘Om zo de organisatie
toekomstproof te maken’, meldt NLW.
De voorgenomen verkoop van
de bedrijfsgebouwen in Venray
en Panningen is voorlopig van
de baan, omdat de eenmalige
verkoopwinst van 1,6 miljoen euro
snel zal verdampen door de hoge
kosten van 300.000 euro per jaar om
bedrijfslocaties te huren. Door de
sterke afname van de SW-populatie

kan mogelijk vanaf 2025 het pand
in Panningen worden afgestoten.
Dit betekent dat alle medewerkers
voortaan in het hoofdgebouw in
Venray gaan werken. Dit levert een
jaarlijkse besparing van 200.000 euro
op. Het nadeel is dat medewerkers
uit hun vertrouwde omgeving worden
weggehaald en verder moeten gaan
reizen. Ook bestaat het gevaar dat
opdrachtgevers uit de omgeving van
Panningen op zoek gaan naar andere

partners om werk uit te besteden.
NLW stelt een besluit hierover uit tot
in 2025.

NLW gaat meer
zakelijk opereren

Tekst: Henk Willemssen

Voorbijtjes

Ben jij die gedreven financiële
teamplayer die een stevige
uitdaging aandurft? Do you
have what it takes: leiderschap,
creativiteit, doorzettingsvermogen
en inspireer je anderen?

Oud-burgemeester Hans Gilissen heeft een boek geschreven over
zijn ervaringen als burgemeester van Venray. In Voorbijtjes neemt
Gilissen, die tien jaar burgemeester van de gemeente Venray was,
de lezer in ruim zestig korte verhalen mee terug in zijn Venrayse
ambtsperiode. Het boekje is vanaf nu, in beperkte oplage, online te
koop en de opbrengst gaat naar een goed doel in Venray.

Dan ben jij degene waar
wij naar zoeken!

Oud-burgemeester
Gilissen geeft boek uit

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 250 medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een gedreven en teamgerichte:

Manager Finance & ICT

(m/v)

24 uur per week

Je staat als MT-lid samen met je collega’s voor een
prachtige uitdaging: Hotraco Group door te ontwikkelen
tot een toonaangevende, professionele, financieel gezonde
en onderscheidende speler in de besturingstechniek op de
(inter)nationale Agro- en Industriële markt.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
Van 2 januari 2010 tot en met 31
december 2019 was Gilissen burgemeester van de gemeente Venray
en een aantal bijzondere belevenissen uit die periode, groot en
klein, heeft hij nu gebundeld. De
opgenomen vertellingen zijn wat
hij zelf noemt ‘voorbijtjes’. In 63
korte verhalen, met een lach en
een traan, neemt Gilissen de lezer
mee terug in de tijd. Van bijzondere ontmoetingen, zoals met het
koningspaar in Vredepeel, tot bijzondere gebeurtenissen, zoals zijn

deelname aan Maestro, tot bijzondere Venrayse mensen, zoals oma
Smakt, wijkagent Roel en Sjaak
de imker.
Gilissen geeft het boekje in eigen
beheer uit. Niet om er iets aan te
verdienen, maar om er iets aan
over te houden voor een mooi en
toepasselijk doel: een bijenhotel in
de tuin van Rooyhof. IVN a fdeling
Geijsteren-Venray wil de uitvoering
daarvan ter hand nemen.
Voor meer informatie kijk op
www.voorbijtjes.nl

• Je concretiseert de missie en visie naar een hoogstaand
financieel en economisch beleid met winstmaximalisatie
als doel.
• Je voorziet de organisatie van kwalitatief uitstekende
business en financiële informatie.
• Je neemt met jouw MT-collega’s het voortouw in het
ontwikkelen en implementeren van state-of-the-art
bedrijfsprocessen.
• Je realiseert met je team effectieve en efficiënte
bedrijfsprocessen en een moderne en innovatieve ICTstructuur.
• Je ontwikkelt en inspireert je jonge en gemotiveerde
team tot het leveren van uitstekende prestaties.

Wij vragen:
• HBO/WO-werk en denkniveau en een afgeronde
bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding
• Minimaal 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare
functie; zowel financieel als ICT-technisch
• Gedegen kennis van moderne bedrijfsvoering en de
daarbij horende financiële processen.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
• Uitstekende kennis van en ervaring met Exactimplementatie en –optimalisatie.
• Je bent integer, tactvol, flexibel, daadkrachtig en
resultaatgericht. Je bent een teamplayer met uitstekende
analytische en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:
Een functie waarin je samen met jouw collega’s de
structuur van het toekomstige Hotraco mag bouwen. Jouw
arbeidsvoorwaarden zijn absoluut marktconform en we
hechten naast professionaliteit veel waarde aan een goede
werk- en privébalans

Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR-manager).
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15-vragen aan

Duncan van der Linden Venray
Wat staat zeker op jouw bucketlist?
Ik zou graag alle zeven continenten
een keer willen bezoeken in mijn
leven. Ik vind reizen erg leuk en
vooral verre reizen naar hele verschillende culturen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Ik heb niet echt een advies gekregen
waarvan ik zeg dat is het beste. Maar
een raad die ik zelf wel wil meegeven is: als je iets echt wilt en je
werkt er hard voor dan kun je meer
bereiken dan je denkt.

Heb je een verborgen talent? Zo
ja, wat dan?
Nou, ik zou niet per se zeggen verborgen, maar ik ben best handig met
computers en dergelijke. Ik vind het
ook wel leuk om iets uit elkaar te
halen om te zien hoe iets werkt en
eventueel te repareren.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou nog graag willen leren te gaan
vliegen. Het lijkt mij erg leuk om zelf
een vliegtuig te kunnen en mogen
besturen. Ik vind vliegtuigen erg
interessant en er een zelf besturen
is ook wel iets dat op mijn bucketlist
staat.

Wat doe je het liefst op een rustige zondagmiddag?
Uitrusten van de rest van de week en
meestal Formule 1 kijken. Verder doe
ik meestal niet zoveel. Als er geen
Formule 1 is, kijk ik Netflix.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Ik denk vliegen omdat het gewoon
de vrijheid geeft. Ook om ergens
snel heen te kunnen gaan zonder
obstakels.

Wat vergeet je nooit meer uit je
jeugd?
Toen ik voor het eerst bij de Scouting
kwam. Dat was voor mij toen een
hele gezellige ervaring en nu elf jaar
later ben ik er nog steeds. Het is leuk
om samen met een groep gezellig
activiteiten te doen. En het extra buiten zijn is ook niet verkeerd.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Duncan
van der Linden
18 jaar
Raayland College
Venray

Wat is jouw favoriete feestdag?
Voor mijn favoriete feestdag moet ik
toch echt voor Kerstmis kiezen. Altijd
gezellig met familie samen zijn.
En natuurlijk leuke cadeaus krijgen
en geven.

daar zo anders als hier en dat heeft
erg veel indruk gemaakt.

hoe sommige dingen in de natuur/
wereld werken.

Wat is jouw droombaan?

Wie is jouw voorbeeld?

Ik denk nog steeds astronaut worden. Ik ben heel erg geïnteresseerd
in de ruimte en het idee van andere
planeten onderzoeken. Ook het idee
om te wonen op mars in de toekomst vind ik erg interessant. Dit heb
ik al bijna mijn hele leven gewild.
Het is alleen erg lastig om er een te
worden.

Andre Kuipers, het komt door hem
dat ik zo geïnteresseerd raakte in de
ruimtevaart. En de reden dat ik astronaut wil worden. Toen hij een lezing
gaf op mijn school raakte ik erg geïnspireerd.

Welke vakantie zal je altijd bij
blijven?

Wat is je favoriete vak op school?

De vakantie naar Thailand vond ik
erg leuk. Het was erg interessant om
de cultuur daar te zien. En voor de
eerste keer echt lang in een vliegtuig
te zitten (12 uur). De omgeving was

Op school vind ik natuurkunde
het leukste vak. We hebben een
erg aardige docent die altijd erg
enthousiast uitlegt. En ik vind het
zelf gewoon interessant om te weten

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister eigenlijk heel veel verschillende muziek maar de laatste tijd
luister ik veel naar de top 40, soms
luister ik ook naar wat nummers uit
de jaren 80 en 90. Een paar bands/
artiesten die ik ook wel mooi vind
zijn: Imagine dragons, Avicii, en
Muse.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
De laatste film die ik heb gezien was
een van de films van Star Wars: The
Rise of Skywalker. Ik vond het een
mooie film. Ik kijk graag naar actie/
comedy films. Ik kijk verder niet
zoveel series.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Ik ben meestal vrij verlegen als ik
iemand voor het eerst ontmoet.
Maar dit wordt snel minder naarmate ik diegene beter leer kennen.
Dit is wel iets waar ik aan probeer te
werken

Hoi

Column

Geraldine en
de vrouwen
Geraldine en de vrouwen is een
programma dat nu al enkele
weken op RTL4 komt. Het programma gaat over zes vrouwen
die te maken hebben gehad met
seksueel geweld. Deze vrouwen
hebben hier PTSS aan over
gehouden en gingen voor een
week naar Kroatië om hier
vanaf te kunnen komen. In
Nederland en veel andere landen
zit er een taboe op verkrachting
en krijgen de slachtoffers vaak
de schuld.
Eigenlijk is het best gek dat er een
taboe zit op verkrachting. Het is raar
dat het slachtoffer de schuld krijgt.
Je had gewoon weg kunnen lopen
en het zal wel aan je kleren hebben gelegen, zijn vele argumenten
die mensen gebruiken tegen een
slachtoffer van verkrachting en dat
slaat werkelijk helemaal nergens
op. Vrouwen maar ook mannen
houden hier vaak een trauma aan
over, durven niet meer alleen over
straat en niet meer in contact te
komen met vreemden. Vrouwen zijn
bang om met mannen in dezelfde
ruimte te zijn en mannen bij vrouwen. Verkrachting verandert je
hele leven. Zo zag ik een post op
Instagram waarin stond wat vrouwen zouden doen als er geen mannen zouden zijn. Daar schrok ik best
wel van. Zo stond er dat vrouwen de
kleding zouden dragen die ze zelf
mooi vonden, dat ze om 01.00 uur
’s nachts alleen naar buiten zouden
gaan. Dat ze überhaupt alleen naar
buiten zouden gaan. Dat is toch niet
normaal. Dat het leven van vrouwen hierdoor beïnvloed wordt, is
naar mijn mening vreselijk. Waarom
wordt er tegen vrouwen vertelt dat
ze altijd op moeten letten dat ze
nooit alleen naar huis moeten gaan
of alleen naar de wc moeten gaan?
Waarom moeten vrouwen genoeg
kleding dragen, waarom moeten
vrouwen zich anders gaan gedragen
als het de mannen zijn die zich niet
kunnen gedragen? Waarom kunnen
we niet aan mannen vertellen dat
ze geen vrouwen na moeten fluiten of dat mannen geen v rouwen
mogen drogeren of verkrachten?
Waarom kunnen we mannen niet
vertellen dat ze vrouwen moeten respecteren en vooral met rust
moeten laten? Dan kunnen vrouwen
met een gerust hart naar buiten.
Laten we eens iets gaan veranderen
binnen onze generatie.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Geplukt

Linda Custers Ysselsteyn
Naast moeder van twee kinderen en echtgenote van William, is ze sinds juni dorpsondersteuner in
Ysselsteyn. Een functie die op haar lijf is geschreven. Linda is namelijk te omschrijven als een verbinder en
behulpzaam persoon. Deze week wordt Linda Custers (39) uit Ysselsteyn geplukt.

Linda startte midden in de coronacrisis met haar functie als dorpsondersteuner in Ysselsteyn. Tot nu
toe heeft ze veertig aanvragen in
Ysselsteyn binnengekregen, legt ze
uit. Inwoners van Ysselsteyn kunnen bij Linda terecht met allerlei vragen of wensen. Zij helpt de
mensen verder en bekijkt wat de
mogelijkheden zijn of waar ze het

beste terecht kunnen met hun vraag.
“Mensen weten vaak niet de weg te
vinden. Er is een wirwar aan mogelijkheden. Ik behandel vragen van
ouderen die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp willen, vragen hebben over
woningen, maar ook van jongeren die
overlast ervaren van bijvoorbeeld blaffende honden of omdat ze graag meer
contacten krijgen in het dorp. Af en

Puzzel

Sudoku

toe vragen ouderen ook om hulp bij
bijvoorbeeld het ophangen van een
schilderij of het snoeien van een heg.
Die vragen koppel ik meestal terug
naar familie of vrienden of ik bel aan
bij de buren om te vragen of ze willen helpen. Ik merk dat ze daarvoor
openstaan.”
In het algemeen wordt er volgens
Linda positief gereageerd op haar
functie. Ze merkt dat de mensen
bereid zijn met haar te babbelen.
“Het blijft bijzonder dat mensen je in
vertrouwen nemen en zich openstellen. Ik vind het fijn dat ze me alles
durven te vragen. Het schijnt een
dingetje te zijn om andere om hulp te

vragen. Ik vind het mooi dat bijvoorbeeld de buren van een hulpvrager
bereid zijn om te helpen.”
Linda werd geboren in Holthees, maar
verhuisde in 2007 voor haar werk
uiteindelijk naar Ysselsteyn. Voordat
ze als dorpsondersteuner aan de slag
ging, werkte ze in het Elkerliek ziekenhuis Helmond/Deurne als röntgenlaborant. “Ik heb de havo afgerond
maar ik wist daarna niet welke studie
ik wilde volgen. Daarom besloot ik om
nog het vwo af te maken. Wel met
een b-vakkenpakket, ik was namelijk
technisch en ik vond de medische kant
leuk. Toen ik niet werd ingeloot voor
de studie geneeskunde, volgde ik de
opleiding voor MBRT (medische beeldvorming en therapie met behulp van
straling of geluidsgolven), ik vond de
techniek en het rekenwerk erg interessant. Helaas vond ik niet meteen
werk. Via een uitzendbureau kreeg ik
werk in een fabriek aan de lopende
band en daarna een baantje als vakkentekenaar bij Domino Day”, vertelt
ze lachend.
Uiteindelijk kwam ze terecht in het
ziekenhuis in Arnhem op de nucleaire
afdeling. “Met een radioactief stofje
dat in het lichaam werd ingespoten,
onderzochten we de radioactiviteit in
botten en organen. De functie van dat
betreffende deel wordt dan in beeld
gebracht. Ik werkte twee maanden op
één onderzoekskamer en ze konden
me geen uitzicht geven op meer variatie. Hierdoor ging ik op zoek naar
ander werk.” In Helmond kon Linda
nucleaire en röntgen combineren,
waarna een specialisatie in mammografie volgde. “Maar na jaren wist ik
dat de wereld groter was dan alleen
röntgenfoto’s maken. Ik was op zoek
naar een uitdaging en begon met een
loopbaantraject en volgde een deeltijdstudie management, economie en
recht. Maar ik kwam in de praktijk vast
te lopen. Na een pauze pakte ik de
draad opnieuw op, maar ben uiteindelijk toch gestopt toen ik zwanger
werd van onze tweede. Ik heb ervoor
gekozen om in ondernemingsraad van
het ziekenhuis te gaan en binnen het
ziekenhuis naar een andere functie te
zoeken. Dat was lastig; ik had geen
ervaring en niet de diploma’s. Toen
kwam de functie van dorpsondersteuner op mijn pad.”
De boer opgaan, bij de buren aanbellen of bij een professional om hulp
vragen, maakt volgens Linda het werk
leuk. “Het is voor mij een leerschool.

Soms denk ik ook: ‘goede vraag, ik
heb geen flauw idee waar ik dat antwoord kan zoeken.’ Met de meeste
vakgebieden heb ik nog nooit te
maken gehad tijdens mijn werk in het
ziekenhuis. Ik weet steeds makkelijker
mijn weg te vinden. Ik vind het werk
superleuk.”
Haar huidige werk sluit goed aan
op het voormalige vrijwilligerswerk
dat ze altijd deed. Linda zette namelijk meerdere burgerinitiatieven op
in Ysselsteyn om mensen te helpen
en te verbinden. Mensen kennen
haar van Vrienden van ‘t Zorghuus,
de Schuufmarkt of commissie speelvoorzieningen. “Drie jaar geleden
hebben zijn we met de buurt gestart
met het opknappen van de speeltuinen. We gingen zelf langs de deuren
om geld op te halen en deden acties
rondom NLDoet en Burendag van het
Oranje Fonds. Ik vond het ontzettend
leuk om te doen, ik kreeg er energie
van. Die drive om vrijwilligerswerk te
doen, komt vanuit mijn ouders die zelf
ook altijd vrijwilligerswerk uitvoeren.
Van hen heb ik ook geleerd om voor
mezelf te kunnen zorgen en hard te
werken.”
Volgens Linda is het soms lastig om de
balans te vinden tussen werk en ontspanning. Ze zit namelijk in de opstartfase van haar baan waardoor ze veel
tijd steekt in het netwerken met professionals, verenigingen en de buurtbewoners. Haar ontspanning zoekt ze
bij haar gezin, maar ook in haar hobby
stijldansen. “Met dit weer gaan we
met het gezin regelmatig naar het bos.
Daarnaast heb ik samen met mijn man
een gezamenlijke hobby. We hebben
elkaar leren kennen tijdens de dansles
in Venray. Samen hebben we tien jaar
op redelijk niveau gestijldanst. Toen
ik in verwachting was van ons eerste kind, zijn we gestopt, maar tijdens
de coronacrisis zijn we weer gestart,
omdat onze kinderen inmiddels wat
ouder zijn en we een oppas kunnen regelen. We vinden het heerlijk.”
Maar om terug te gaan naar het oude
niveau ziet het stel niet zitten. “Dat
was een mooie ervaring. We trainden
voorheen drie keer in de week om op
niveau te blijven. We hebben besloten
om dat fanatisme achterwege te laten
en nu recreatief te dansen. Daarin vind
ik echt mijn ontspanning.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Loesje fotografeert

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Ondanks het coronaleed,
hebben wij bomen “bij de vleet”
Vanaf zaterdag 28 november bent u
welkom in ons “Kerstbomenbos”!

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken
Stationsweg 66, Venray
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Venray Lokaal

Lokale politiek moet gedragen worden
Als politieke partij hoor je het volk te vertegenwoordigen bij het
nemen van beslissingen. Dat werkt zo bij een democratie. 3.615 inwoners van Venray gaven Venray Lokaal in 2018 dit vertrouwen, dat is
bijna 20 procent van de uitgebrachte stemmen. Wij nemen deze taak
heel serieus. We zijn eenvoudig en laagdrempelig bereikbaar en
bieden altijd een luisterend oor. We inventariseren en bespreken alle
input. Aan ons de taak dit mee te laten wegen bij de belangrijke, soms
ingewikkelde politieke keuzes.
Venray Lokaal is al druk bezig met
de voorbereidingen voor een nieuw
politiek termijn. Op 16 maart 2022
zijn er nieuwe gemeenteraadsverkie-

VVD

zingen. Dat lijkt ver weg, maar met
een groot team zijn wij ons actief aan
het voorbereiden. Daar hebben wij
jouw hulp ook bij nodig. Wij kunnen

wel van alles bedenken, maar als dit
niet de items zijn die de samenleving belangrijk vindt, dan doe je iets
niet goed. Gewoonlijk vind je ons
twee maal per jaar in het centrum
om kennis te maken en jouw mening
te horen. Wegens corona lijkt ons dat
komende december niet verstandig.
We zetten extra in op alle andere
communicatiemiddelen.
Bij dezen dus de oproep contact
met ons te zoeken over wat er
volgens jou nóg beter kan in

Venray, of écht helemaal anders
moet. Wat mis je hier? Of wat
moet vooral zo moet blijven, dat
horen wij natuurlijk ook graag.
Via www.venraylokaal.nl vind
je al onze contactkanalen zoals
email, social media en mailadres.
Nostalgisch bellen en schrijven
bestaat ook tot de mogelijkheden.

regiovisie aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling besproken. Een
visie van zes gemeenten in Noorden Midden Limburg met als doel het
realiseren van een integrale aanpak
voor slachtoffers, daders en direct
betrokkenen (bijvoorbeeld kinderen)
door samen te werken in de regio. Het
landelijk programma ‘geweld hoort
nergens thuis’ vormt het uitgangspunt
en dit wordt vertaald naar de specifieke regionale situatie. Nu mensen
meer thuiszitten is de verwachting
dat er een stijging zal zijn van huise-

lijk geweld. Daarom is er, in navolging
van Frankrijk en België, sinds mei dit
jaar een landelijk codewoord waarmee slachtoffers zich kunnen melden in apotheken. Het codewoord is
masker 19. Als iemand bij de apothekersbalie dat woord gebruikt is het
duidelijk dat diegene hulp nodig heeft
en wordt hij/zij op discrete wijze in
contact gebracht met een hulpverlener. Laten we zorgen voor elkaar en
blijf veilig, juist ook thuis.

Laura Puts, fractieondersteuner

Masker 19
VVD Venray hecht grote waarde aan veiligheid van inwoners in roodwit-blauw: een goede brandweerdekking, voor iedereen bereikbare
gezondheidszorg en een adequaat politiekorps met voldoende capaciteit. Maar veiligheid gaat verder dan de openbare ruimtes en gebouwen. Veiligheid en je veilig voelen begint thuis, achter de voordeur.
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende
vormen van geweld in Nederland.
De kans dat iemand hiermee te
maken krijgt, is groter dan met welke
andere vorm van geweld dan ook.
Hierbij gaat het niet alleen om fysieke
mishandeling maar ook om emotionele mishandeling, verwaarlozing,

financiële uitbuiting en ouderenmishandeling. De persoonlijke en maatschappelijke impact is enorm groot.
De gemeente is verantwoordelijk
voor de aanpak hiervan. Op 8 oktober werd in de commissie Leven de

Dorris van Dijck, commissielid

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.

Zorgverzekering op Maat
Heeft u een zorgverzekering die bij u past? De gemeente Venray vindt het
belangrijk dat u een goede vergelijking maakt en dat de zorgverzekering
aansluit bij uw zorgwensen. Samen met Poliswijzer biedt de gemeente
vanaf nu de Zorgverzekering op Maat.
Poliswijzer

Voordelen van de

Via www.poliswijzer.nl/venray kunt

Zorgverzekering op Maat

u eenvoudig een vergelijkingstool

• U kunt zelf kiezen voor welke zorg u

doorlopen. Als u invult wat u nodig
heeft, geeft deze website een advies
welke zorgverzekering het beste bij uw

zich wilt verzekeren.
• U kunt naar alle ziekenhuizen in
Nederland.

persoonlijke situatie past en het meest

• Geen wachttijd op vergoedingen.

voordelig is. Kunt u inhoudelijk advies

• Keuze uit alle zorgverzekeraars in

gebruiken? Dan kunt u contact opnemen

Nederland.

Steunpunt Mantelzorg
in Venray
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een
hulpbehoevend persoon uit zijn of haar directe omgeving. Mantelzorg
is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat dus niet om de
normale dagelijkse zorg die partners, ouders, (inwonende) kinderen
of andere huisgenoten elkaar horen te geven.
In de huidige coronacrisis, betekent dit voor veel mantelzorgers vaak nog

met de gediplomeerde adviseurs van

• Gratis deskundig advies.

meer zorgen. Dagbesteding wordt afgezegd, instanties zijn gesloten, er moet

Poliswijzer via www.poliswijzer.nl/

• Poliswijzer.nl/venray richt zich op

van alles geregeld worden en stress neemt toe. Zo komt er nog meer op de

contact of door te bellen of WhatsAppen

zorgaanbieders in de regio Venray.

schouders van de mantelzorger terecht.

naar 050 - 21 11 456.
U kunt tot en met 31 december 2020

Heeft u nu een zorgverzekering

Steunpunt Mantelzorg

overstappen van zorgverzekering voor

via de gemeente?

Het Steunpunt Mantelzorg heeft niet de oplossing, maar kan wel luisteren en

het jaar 2021.

Als u deelneemt aan de Collectieve

meedenken. De medewerkers van het Steunpunt kunnen informatie en advies

Ziektekostenverzekering voor Minima

geven over allerlei zaken die verband houden met mantelzorg. Ook kunnen

Let op! Moet u nog rekeningen betalen

(CZM) kunt u zo nodig hulp krijgen bij

zij (emotionele) ondersteuning bieden aan mantelzorgers die overbelast

bij de zorgverzekeraar die u nu heeft?

het doorlopen van de vergelijkingstool.

dreigen te raken. Gebruik maken van deze hulp is kosteloos.

Dan kunt u niet overstappen naar een

Er staan vrijwilligers van onder meer

andere zorgverzekeraar. U moet eerst

Match, PLIV en de Thuisadministratie

Bereikbaarheid

deze rekeningen betalen.

(Synthese) voor u klaar.

De Mantelzorglijn is van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en

Kijk op www.venray.nl/zorgverzekering-

vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar via tel. 0478 - 51 73 90.

op-maat voor het contactformulier of

Een mail sturen kan naar mantelzorg@venray.nl.

bel of Whatsapp naar 06 – 38 86 17 02.

In het weekend en avonden is de landelijke Luisterlijn bereikbaar om te
bellen, mailen of chatten. Kijk hiervoor op www.deluisterlijn.nl.

Venray, focus op mensen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het voormalige postkantoor
in Venray moet behouden blijven
Venray Lokaal wil voorkomen dat het oude postkantoor op de hoek Patersstraat-Poststraat in Venray wordt gesloopt. De lokale partij pleit voor
behoud van het pand, vooral omdat de laatste tijd al enkele waardevolle naoorlogse gebouwen zijn verdwenen. Toch stelt het college net als de
opdrachtgever Pim van Leeuwen dat het gebouw is afgeschreven. De ingrepen zouden te groot zijn en de kosten te hoog.
“Er is niks meer met het gebouw aan te vangen”,
legt Pim van Leeuwen uit. “Er is in het verleden
te veel gesleuteld en gekapt aan de gevels,
waardoor de constructie een holle schil is
geworden waar je niks mee kunt. Behoud van
het pand is economisch gezien niet verstandig.
Daarnaast is het geen monument, omdat het na
de oorlog is gebouwd. Het gebouw dat er voor
de oorlog stond, is totaal niet te vergelijken met

het huidige pand. Dat gebouw had allure.”
Volgens Venray Lokaal raakt Venray met de sloop
van het voormalige postkantoor een stuk historie
kwijt. “Het bestand aan waardevolle naoorlogse
gebouwen in Venray staat zwaar onder druk”,
vindt de partij dat het bedrijfsgebouw van Inalfa
en het onlangs gesloopte pand Marktstraat 8 als
voorbeelden noemt. Ook gemeente Venray en
Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit hadden graag

gezien dat delen van het pand konden worden
verwerkt in de nieuwbouw. Dit blijkt echter
financieel en juridisch niet haalbaar. De kwestie
wordt tijdens de commissievergadering wonen op
dinsdag 24 november besproken.

Het voormalige postkantoor in Venray moet
behouden blijven. Wat vindt u?

Bespreking poll week 43

Publieke figuren dienen zich extra bewust te zijn van hun
voorbeeldfunctie
Koning Willem-Alexander zwichtte onder de druk en keerde, een dag na aankomst, al weer 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
van de gemeente Horst aan de Maas 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.
Aan de andere kant: ook mensen met een
voorbeeldfunctie zijn maar gewoon mensen en
maken fouten. Alleen maar omdat zij publieke figuren zijn wordt er extra op hen gelet en krijgen
ze, als ze de fout ingaan of een niet zo’n han-

dige opmerking maken, bakken met kritiek over zich
heen. Je kunt je afvragen of dat wel zo terecht is.
Jac Engel vindt dat publieke mensen ook een privéleven mogen hebben, reageert hij op Facebook.
“Wat ons niets aangaat is hun privéleven, als er
niets overtreden wordt dan mogen ze doen en laten
wat ze willen, zo ook Willem-Alexander. Griekenland
had code geel dus ernaar toe vliegen was toege-

staan, net zoals velen andere Nederlanders die ook
op vakantie gingen en zelfs naar een land met code
oranje wat ten zeerste ontraden werd. Wij moeten
met zijn allen bewust zijn dat we een voorbeeldfunctie hebben en dat gebeurde niet, anders hadden we geen tweede golf gehad nu.”

Oh, zit dat zo!

Gordelkorting of liever geen korting?
We kennen in Nederland veel regels. Zo is het sinds 1 juni 1975 verplicht om een autogordel te dragen als je voor in een auto zit. Voor de
passagiers die achter in zitten, bestaat de gordelplicht vanaf 1 april 1992. De achterliggende gedachte is dat het dragen van een gordel
de kans op ernstig letsel bij een aanrijding vermindert.
wijst vaak naar deze wettelijke
schadebeperkingsplicht van het
slachtoffer. Zo verwacht de verzekeraar dat een slachtoffer tijdig
medische hulp inschakelt, meewerkt aan re-integratie op het
gebied van werk èn dat de autogordel altijd gedragen wordt.

Een andere bekende regel in letselschade is dat een slachtoffer
verplicht is om de schade zoveel
mogelijk te beperken. Als je dit
niet doet, kan een deel van de
schade voor eigen rekening
komen. De verzekeraar ver-

Wat als je geen gordel droeg en
letsel hebt opgelopen? De rechter neemt dan als uitgangspunt
dat door het niet dragen van de
gordel, je het risico hebt genomen dat je schade aanzienlijk
groter zou worden dan als er wel
een gordel gebruikt was. In de
rechtspraak wordt dit ookwel
eigen schuld van het slachtoffer
genoemd. Dit is een reden om
gordelkorting toe te passen.
Normaal denken we bij korting
aan een leuke aanbieding, maar
in dit geval betekent het dat in

beginsel 25% minder schade
vergoed wordt. De verzekeraar
betaalt maar 75% van alle geleden en in de toekomst nog te
lijden schade, zowel materiële
schade (zoals medische kosten,
minder inkomen, reiskosten,
huishoudelijke hulp) als immateriële schade (smartengeld).

hoop dat er uiteindelijk toch
(iets) meer dan 75% van de
schade vergoed wordt.

Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Stel je totale schade bedraagt
€ 100.000,- De verzekeraar
betaalt dan maar € 75.000,-.
De overige schade, € 25.000,-,
wordt niet vergoed door de verzekeraar. En hoge boete dus.
Er zijn situaties denkbaar
waarin het niet billijk is dat een
slachtoffer zoveel schade voor
eigen rekening moet nemen.
Een slachtoffer kan in dat geval
een beroep doen op de zogeheten billijkheidscorrectie, in de

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl

De Blikvanger

Column

Happy Hour
Onderweg naar huis stopte ik
bij een pompstation. Als docent
Engels had ik een aantal oudergesprekken online gevoerd en
sinds vanmorgen had ik geen
tijd meer gehad om iets te eten.
Ik had trek in een broodje.
Dat het broodje bijna 20 procent
duurder zou zijn dan in een
supermarkt of broodjeszaak
kon mij op dat moment niet
zoveel interesseren.
Op een gegeven moment raakt ons
welverdiende geld toch op. Dat het
ingezet had kunnen worden voor
betere of nuttige doeleinden, daar
heeft u ongetwijfeld gelijk in.
Maar ik was vastberaden om mijzelf te trakteren op iets lekkers.
Ik stapte de zaak binnen. Ik kon
niet kiezen; ze hadden de menukaart veranderd. Zou het komen
door de situatie omtrent corona?
Corona krijgt de schuld van alles
tegenwoordig, alle tekortkomingen en beperkingen zijn te wijten
aan corona: het nieuwe normaal.
Ik had mijn broodje besteld en
ik stond geduldig te wachten.
Rechts stonden twee assistenten voor het grote koffiezetapparaat. Ik dacht dat er iets aan de
hand was met het apparaat of dat
ze het misschien aan het bijvullen waren. Eén van de assistenten
keek op met een vreemde blik in
haar ogen. Zonder waarschuwing
schreeuwde één van de assistenten: ‘Wie wil koffie?’ Het gebrul
ging door merg en been. Ik kon
alleen maar concluderen dat zij
de teamleidster was. De hele zaak
was bemand door een groep van
vijf vrouwen. Degenen die niet
reageerden, sprak ze weer aan.
‘Claudia, wil je koffie?’ ‘Je hoeft
niet zo hard te schreeuwen’
‘Hoezo?’, antwoordde de leidster.
‘Ik ben gewoon duidelijk. Iedereen
houdt van duidelijkheid of niet?’,
vervolgde de leidster met een
strak gezicht. De hele zaak stond te
kijken naar het tafereel. ‘Volgens
mij was je een non die vastzat in
een klooster in een vorige leven.’
‘Hoe kom je daarbij?’, antwoordde
de leidster. Claudia keek mij aan:
‘Meneer, uw broodje is klaar.’
Hier in Limburg moeten we
het leuk maken, we moeten de
situatie niet al te serieus nemen;
het leven gaat gewoon door.
Voor ons is het een manier van
ontspannen: 16.00 uur happy hour.

Ignacio Conor
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Tummers
cm

4K

SMART

4K

ULTRA HD

SMART

65
’’
➞

32
’’
➞

ULTRA HD

16
5

81

cm

daar word ik vrolijk van
549,-

GRATIS
BEZORGD!

449,-

Full HD TV 32PFS6905/12

979,-

GRATIS
BEZORGD!

799,4K TV UE65TU7170SXXN

• 32” (81 cm) • Full HD • HDR • Smart TV
• Driezijdig Ambilight

• 65” (135 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV
• Crystal processor 4K

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

8

8

KG

KG

1400
T/PM

899,-

599,Wasmachine WW8BM642OBW/EN

799,-

699,*

* Na €75,- cashback
via Siemens

Wasdroger WT45W400NL

• Energieklasse A+++ • Inhoud: 8 KG

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

• 1400 tpm • QuickDrive • EcoBubble

• autoDry technologie

• Super Speed • Samsung Q-rator

• Zelfreinigende condensor

BESTEL OOK VIA TELEFOON (085-105 4444) OF ONLINE CHAT OP WWW.EPTUMMERS.NL

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

