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Selfiemuseum geopend
Een mix van jongeren, studenten van drie verschillende kunstacademies en professionele kunstenaars hebben onder leiding van kunstacademiestudent Edwin de Klein en Sanne
Aben van Cultura Venray ervoor gezorgd dat het APP!E Selfiemuseum realiteit is geworden. Het pop-upmuseum dat is gebouwd in het oude Albert Heijnpand in Venray bestaat uit
vijf kamers die zich lenen voor het maken van selfies. Tot zondag 13 december is het museum geopend. Lees verder op pagina 09

Politiek Venray vreest voor ‘blokkendozen’

Hevige twijfel over bedrijventerrein De Spurkt
Twee uur lang sprak de commissie Wonen op dinsdag 24 november over de komst van bedrijventerrein De
Spurkt. De commissieleden zitten nog met veel vragen, zorgen en twijfels over de noodzaak, de aantasting
van de natuur, de vrees voor grootschalige hallen en de huisvesting van vierhonderd extra arbeidsmigranten. Alleen het CDA sprak zich alvast duidelijk als voorstander uit.
In de raadsvergadering van dinsdag
15 december zal blijken of er een
meerderheid is voor bedrijventerrein De Spurkt. Het CDA is met negen
zetels de grootste fractie maar zal de
steun van andere partijen nodig hebben. Minimaal 14 van de 27 raadsleden zijn nodig voor een positief
besluit.
Enkele partijen leverden fikse kritiek.
Niet alleen over de inhoud maar ook
over het proces. De raads- en commissieleden zijn de laatste weken

overstelpt met informatie. “Heel lang
bleef het stil en nu krijgen we heel
veel informatie tegelijk. Dit is vrijwel niet te doen”, zei Cees de Vocht
(Venray Lokaal) die steun kreeg van
ProVenray.

Blind getekend
De eerste stap is al gezet in de raadsvergadering van 30 januari 2018.
Toen was de vestiging van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op
de locatie een hamerstuk. De eigena-

ren van de 25 percelen in De Spurkt
werden verplicht hun grond als eerste aan de gemeente te koop aan te
bieden. “Er is toen blind getekend bij
het kruisje”, erkende Cees de Vocht.
“De raad wist niet wat het inhield.”
Het CDA vindt dat de locatiekeuze
zorgvuldig is gebeurd. “We vinden dit
groene en duurzame bedrijventerrein
een goed plan”, zei Leo Philipsen.
Theo Zegers (D66) had zijn twijfels
over de noodzaak en uitte zijn zorg
over de grote kavels en gebouwen

die 15 meter hoog kunnen worden. “We hebben onze bedenkingen. Het is nog geen gelopen race.”
Net als D66 haalden ook andere fracties aan dat de aanbevelingen uit de
milieueffectrapportage over onder
meer flora en fauna niet goed zijn
opgevolgd.

Grond opofferen
Voor Jan Hendriks (SP) hoeft het
bedrijventerrein er niet te komen.
“Want er zijn grenzen aan de
groei. Veel grond wordt opgeofferd terwijl er nog veel leegstand
is.” Theo Mulders (Samenwerking
Venray) wilde vastgelegd zien
dat geen grote kavels van moge-

lijk 17 hectare worden uitgegeven.
“Het mag niet dat twee grote bedrijven de hele zaak opslokken. We willen ook de garantie dat het gehele
terrein bestemd is voor Venrayse
bedrijven.” John Willems (VVD) vroeg
zich af of de Venrayse belangen wel
gediend zijn met dit bedrijventerrein. Hij wilde weten of onderzoek is
gedaan naar de doorgroei van bedrijven uit Venray. “Want we mogen niet
bouwen voor leegstand.” De VVD
toonde zich positief over de groene
invulling van het terrein met water.
“Dit trekt veel planten en dieren. Dat
zie je ook op De Blakt”, aldus Willems.
Lees verder op pagina 09
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Herbestemming zou redding kunnen betekenen

Onderzoek naar toekomst Odakerk in Ysselsteyn
Er komt een onderzoek naar de herbestemming van de Heilige Odakerk
in Ysselsteyn. Bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een subsidie van
10.000 euro aangevraagd waarvoor het College van B&W van Venray
toestemming heeft gegeven.
De Heilige Odakerk is gebouwd in
1927, zeven jaar na de stichting van
ontginningsdorp Ysselsteyn. In 1992
vond een grote renovatie plaats met
deels nieuwbouw van de kerk. Het is
nu zeker dat Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed subsidie verleent en inmiddels
heeft het college van Venray toestemming gegeven.
De Odakerk heeft volgens de gemeente
een cultuurhistorische waarde. Het
college spreekt van ‘een respectabel
gebouw dat niet meer weg te denken
is en van groot belang is voor de dorpsgemeenschap’. Herbestemming zou
de redding kunnen betekenen van het
gebouw omdat door de afname van
het aantal kerkgangers sluiting in de
toekomst op de loer ligt.
Maar de Odakerk is geen rijks- of
gemeentelijk monument. Het ontbreken van een monumentale status bleek
in Wanssum een obstakel. Daar werd

een jaar geleden ook een subsidie van
10.000 euro aangevraagd voor een
onderzoek naar de herbestemming van
de Sint Michaëlkerk. Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed keurde de aanvraag
af omdat de subsidiepot bijna leeg was
en gebouwen die een rijksmonument
zijn voorrang krijgen.
In Ysselsteyn wordt al langer gesproken over deels een nieuwe bestemming van het kerkgebouw. De kerk
maakt onderdeel uit van een gezamenlijk accommodatieplan met gemeenschapshuis, jongerencentrum en
sportzaal. Werkgroep RAP (Realisatie
Accommodatieplan) is bezig met een
toekomstplan dat uiterlijk eind 2021
klaar moet zijn. De wens voor één
grote multifunctionele accommodatie
bleek onhaalbaar. Het plan is het kerkgebouw te benutten voor andere functies zoals zorg. Of dit mogelijk is, moet
blijken uit het onderzoek.

Gemeente rekent dit jaar op verlies
Na vele jaren van overschotten lijkt gemeente Venray dit jaar in de rode cijfers te eindigen. De gemeente
rekent in 2020 op een verlies van iets meer dan 8 ton. De jeugdzorg zorgt met een overschrijding van
2,3 m
 iljoen euro voor de grootste extra uitgavenpost.
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In de commissie Werken en Besturen
van woensdag 25 november stelden
CDA en VVD dat de financiële overzichten niet transparant genoeg zijn.
“Niet bij alle getallen staat een toelichting”, zei Guus Reintjes (CDA). “Ik ben
geen Sherlock Holmes die alles gaat
nazoeken.” Ook Bas Künen (VVD) zei dat
het lastig is om alles goed te begrijpen.
“Heel veel tijd en energie gaat verloren
om het hele plaatje te kunnen snappen.” Wethouder Jan Jenneskens (D66)
erkende dat het een ‘complexe problematiek’ is. “Maar volgens de accountant
doet Venray het goed en hebben we
alles goed op de rit staan. Dat is voor
mij een hele geruststelling”, aldus de
nieuwe wethouder van financiën.
Jan Jenneskens zei dat het voor een

gemeente altijd mooier is het jaar met
een positief resultaat af te sluiten.
Hij haalde de afgelopen winstgevende
jaren aan waardoor de gemeente
de reservepot flink kon aanvullen.
Het CDA twijfelt nog om akkoord te
gaan met een verlies van 829.000 euro.
Omdat werkzaamheden of investeringen dit jaar niet zijn uitgevoerd,
worden ze doorgeschoven naar 2021.
Het gaat om 1,3 miljoen euro aan budgetten die worden overgeheveld naar
volgend jaar. “Als we dit niet doen dan
hebben we in plaats van een negatief resultaat een positief saldo van
471.000 euro”, rekende Guus Reintjes
voor. “We zijn er nog niet uit of we
deze budgetoverheveling wel moeten
doen.” Het jaartekort zou dit jaar hoger

zijn als de gemeente niet twee keer
een extra rijksuitkering had gekregen.
In mei ontving Venray een meevaller
van 9 ton en in september keerde het
Rijk nog eens 7 ton uit. De coronacrisis
heeft er financieel nog niet flink ingehakt omdat het Rijk de meeste extra
uitgaven vergoedt. Per saldo rekent
de gemeente op een nadeel door de
coronacrisis van een paar ton.

Tegenvallers

De meevallers worden vooral veroorzaakt door de toenemende vraag
naar bouwgrond en de aantrekkende
woningmarkt. De extra verkoop
van grond brengt 391.000 euro op.
De gemeente krijgt 125.000 euro meer
aan bouwleges binnen en de onroerendezaakbelasting (ozb) laat een voordeel
zien van 306.000 euro. Tom van den
Hoek (Venray Lokaal) stelde daarom
voor de ozb in 2021 niet te verhogen.
“Om de burgers tegemoet te komen.”

Tegenvallers zijn er bij afvalverwerking
waarvan de kosten 393.000 euro hoger
uitvallen. Daarnaast is de gemeente
326.000 euro meer kwijt aan de regiobijdrage. Het niet innen van reclamebelasting kost 105.000 euro en aan
werving en selectie is 90.000 euro
meer uitgegeven dan begroot. Door de
coronacrisis zijn geen markt- en terrasgelden geheven. Dit betekent een
nadeel van 63.000 euro.

Heel veel tijd en energie
gaat verloren om het
plaatje te snappen

Tekst: Henk Willemssen
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Gemeente zoekt samenwerking GGD over
veehouderij
Gemeente Venray gaat nauwer samenwerken met de GGD over de gezondheid in de omgeving van veehouderijen. Ook wil de gemeente het ‘slapende’ gezondheidsteam nieuw leven inblazen. Dat antwoordde
wethouder Jan Jenneskens (D66) op vragen van Cees de Vocht (Venray Lokaal) in de commissie Wonen
van dinsdag 24 november.
Cees de Vocht stelde in het vragenuurtje de recente GGD-richtlijn over
veehouderij en gezondheid aan de
orde. Het advies van de GGD is dat
er geen woningen staan binnen
een straal van 250 meter van een
veehouderij. Voor geitenhouderijen
geldt zelfs een afstand van twee
kilometer. “De GGD constateert dat
de emissies die met moderne grootschalige veehouderij gepaard gaan,
kunnen leiden tot serieuze gezondheidsproblemen”, zei Cees de Vocht.
“Toegepast op de gemeente Venray

blijkt de GGD-richtlijn veel probleemsituaties op te leveren. Tal van burgers zitten, zonder dat ze dat weten,
in de gevarenzone of komen dat
binnenkort want de vergunningverlening van veehouderijen staat niet
stil. De gemeente heeft een zorgplicht naar haar burgers toe.”

Visie veehouderij
Venray Lokaal wil dat het College
van B&W de GGD-richtlijn toepast bij
de vergunningverlening. Ook wil de
lokale partij dat de samenwerking

met de GGD, zoals vastgelegd in de
visie veehouderij, tot stand komt.
In de visie veehouderij is afgesproken dat een gezondheidsteam (met
dierenartsen, huisartsen en GGD) aan
de slag gaat. “Dat project is tot stilstand gekomen omdat de huisartsen
zijn afgehaakt”, reageerde wethouder Jan Jenneskens. Op een vraag
van Theo Zegers (D66) antwoordde
de wethouder dat drukte en andere
prioriteiten de redenen waren van
de huisartsen. “We gaan de huisartsen opnieuw vragen en we bekijken

of we het gezondheidsteam nieuw
leven kunnen inblazen”, beloofde de
wethouder. “We gaan ook de samenwerking met de GGD intensiveren om
zo de gezondheid van omwonenden
tegen het licht te houden. Gezondheid
is een belangrijk thema. Daar kunnen
we niet genoeg aan doen.”
Jan Jenneskens meldde ook dat
de GGD bezig is met het opstellen van een ‘bouwsteen gezondheid.’ “Die krijgt een rol in de nieuwe
omgevingswet.” Cees de Vocht
toonde zich tevreden over de antwoorden. “Ik ben hier blij mee.
We zijn benieuwd naar de verdere
aanpak.”
Tekst: Henk Willemssen
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Reëel risico

Commissie kritisch
over samenwerking met Horst
De beoogde samenwerking tussen de gemeenten Horst aan de Maas en Venray leidde tot veel discussies in de
commissie Werken en Besturen van woensdag 25 november. CDA, Samenwerking Venray, Venray Lokaal en
VVD waren heel kritisch en zagen valkuilen en risico’s.
De colleges van Horst aan de Maas en
Venray willen gaan samenwerken op
vier terreinen: informatievoorziening,
financiën, personeelsbeleid en burgerzaken. Het doel is betere dienstverlening, lagere kosten en minder
kwetsbaarheid. Gemeente Venlo zou
ook meedoen maar is uit het project
gestapt in januari 2019.
Guus Reintjes (CDA) vroeg de noodzaak af. Hij meende dat een gemeente
van 43.000 inwoners dit soort zaken
goed zelf kan regelen. “Er is ook geen
probleem. Er is van onderaf al samenwerking ontstaan. Dat is geweldig en
het kost niets. Daar is geen regeling
voor nodig”, vond hij. Martin Leenders
(Samenwerking Venray) wees op de
risico’s als de samenwerking niets
oplevert. “De voordelen zijn verre van
zeker, maar er is niets geregeld over
uittreden als het niet werkt.” Ook de
VVD toonde zich kritisch. “Gezien
de ervaringen in het verleden”, zei
Wim de Schryver. “Het werkte niet

goed en de gemeenteraad verloor
zijn grip.” Amira Luydens (Venray
Lokaal) vond de opzet te vrijblijvend.
“Het lijkt op een convenant. Dit is
een reëel risico. De samenwerking
moet een meer verplichtend karakter
krijgen.” Henk Bisschops (PvdA) liet
een ander geluid horen. “Het is jammer dat we vooral zoeken naar iets
om dit niet te doen. Maar we leveren
geen autonomie in en de risico’s zijn
klein. Wij steunen dit voorstel.” Ook
ProVenray kon ermee instemmen.
Op het einde bemoeide ook burgemeester Luc Winants zich ermee.
Hij hield een pleidooi voor een positieve houding. “De samenwerking
is al bezig en is vanzelf ontstaan om
de dienstverlening voor de burgers
te verbeteren. Ik heb veel vertrouwen dat dit de goede kant opgaat.”
Vlak daarvoor liet wethouder Jan
Jenneskens (D66) weten dat hij wel
voelde voor uitstel waar enkele partijen op aandrongen. “Hier ga ik over

nadenken en serieus in overweging
nemen”, reageerde hij. “Ik ga deze
samenwerking niet verkopen. Er is
geen garantie op voordelen. Wel is
er een goede kans dat het succesvol
wordt en verder groeit.”
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) sprong erop in. “Dit is bijna
pijnlijk. De wethouder houdt geen
pleidooi maar de burgemeester doet
het ineens wel. Welk beeld geeft dit
voor de buitenwereld?”, vroeg hij
zich af. “Neem ons mee en overtuig
ons. Neem hiervoor de tijd zodat we
een goed overwogen besluit kunnen
nemen.”

Er is geen garantie
op voordelen

Tekst: Henk Willemssen

Wellicht woningen op locatie
oud ziekenhuis

‘Bouwplannen stagneren
door thuiswerken’
Het CDA meent dat de afwikkeling van bouwplannen vertraging
oploopt bij gemeente Venray. Raadslid Martijn Direks stelde in de
commissievergadering van woensdag 25 november dat de coronacrisis en het thuiswerken de oorzaken zijn.
Het CDA wil juist dat bouwaanvragen voortvarend worden afgehandeld om zo de economie te
stimuleren. “Er worden op dit
moment volop bouwplannen
gemaakt. Orderportefeuilles van
architecten, adviseurs en aannemers lopen vol”, zei Martijn Direks.
“Ons bereiken geluiden dat door de
forse toename van het aantal plannen de werkdruk bij de gemeente
behoorlijk is opgelopen.”

Werkdruk neemt toen
De meeste ambtenaren werken
vanaf half maart thuis vanwege de
coronacrisis. Daardoor is nauwelijks
nog fysiek overleg mogelijk tussen indieners van bouwplannen
en ambtenaren. Ook het informele
contact ontbreekt waardoor volgens het CDA de vergunningverlening vertraging oploopt en de
werkdruk toeneemt. Met als gevolg
dat medewerkers langdurig uitvallen. Als dit ambtenaren op cruciale posities zijn, blijkt het lastig de
vervanging door collega’s goed te
regelen, meent het CDA. “De vervanging is gebrekkig. Het ontbreekt
aan kennis en dossieroverdracht”,
stelt Direks. Dit zou leiden tot

vertraging en fouten. Het CDA wil
daarom dat vervanging van medewerkers beter wordt geregeld zodat
bouwplannen efficiënter worden
afgehandeld.

Reactie
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
zei dat dit knelpunt bij hem bekend
is, maar hij wilde inhoudelijk niet
op de vragen ingaan. Hij zei dat
hij dit eerst wil bespreken met
gemeentesecretaris Evert Voorn.
“We reageren nog schriftelijk”, zei
Jenneskens die zich afvroeg wat de
achtergrond van de CDA-vragen is.
“Kritische noten kraken of bezorgdheid?” Martijn Direks reageerde
dat de vragen uit bezorgdheid zijn
gesteld.

Orderportefeuilles
van architecten,
adviseurs en
aannemers lopen vol

Tekst: Henk Willemssen

Na de verhuizing van het ziekenhuis kunnen op de bestaande locatie aan de Merseloseweg in Venray woningen worden gebouwd. Dat meldt het College van B&W van Venray in een brief aan de gemeenteraad. De herbestemming van het oude ziekenhuis is verbonden met de nieuwbouw naast medisch centrum Wieënhof op
sportpark De Wieën.
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De gemeente geeft pas een vergunning aan VieCuri voor nieuwbouw
als er duidelijkheid is over de invulling van het bestaande ziekenhuis.
Geruchten over de komst van arbeidsmigranten werden eerder ontkend
door VieCuri. Venray Lokaal stelde hier
vragen over. Wonen is op de huidige
ziekenhuislocatie niet toegestaan.
Hiervoor moet er eerst een nieuw
bestemmingsplan komen dat door de
gemeenteraad wordt goedgekeurd.
In mei werd bekend dat sportpark
De Wieën aan de zuidkant van Venray

de beoogde locatie is voor de bouw
van het nieuwe ziekenhuis. Uit het
haalbaarheidsonderzoek bleek dat dit
ruimtelijk gezien een passende locatie
is. Vlakbij de Leunseweg, N270 en A73
is de nieuwe plek beter bereikbaar
dan het bestaande ziekenhuis aan de
westkant van Venray.
VieCuri werkt momenteel aan het
tweede deel van het onderzoek dat
vooral betrekking heeft op de herontwikkeling van de locatie aan de
Merseloseweg. Volgens de raadsinformatiebrief zal de bestemming voorna-

melijk woningbouw zijn met een mix
van diverse woningtypen die passen
in de omgeving.
De planning is dat in het voorjaar van
2021 dit deelonderzoek is afgerond.
Gemeente Venray en VieCuri stellen
een samenwerkingsovereenkomst op
waarin de invulling van beide locaties
wordt vastgelegd. De gemeenteraad
neemt hierover voor de zomer van
2021 een besluit. Gemeente en VieCuri
sloten op 25 april 2019 al een intentieovereenkomst over de verplaatsing
van het ziekenhuis.
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Kritiek op sterke stijging
afvaltarieven
Het doel dat een huishouden in gemeente Venray per jaar gemiddeld 177 euro kwijt is aan de afvalstoffenheffing kan het College
van B&W niet meer waarmaken. Volgend jaar stijgt de heffing met
14,2 procent naar gemiddeld 219 euro. Bas Künen (VVD) informeerde woensdag 25 november in de commissievergadering naar
de afvalambitie van het college.

Het verhaal van Maher Issheibar
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Neem het verhaal van Maher
Issheibar. Maher is afkomstig uit Syrië en woont sinds november 2017 met zijn vrouw en zes kinderen in
Panningen. Twee maanden geleden kwam Maher via een regulier werktraject van gemeente Peel en Maas
bij NLW Groep terecht. Hij kreeg hier een proefplaatsing in het magazijn aangeboden met het doel door te
groeien tot volwaardig allround magazijnmedewerker. Inmiddels heeft hij de certificaten voor heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur behaald en vergaat het hem zo goed dat hij onlangs een contract tekende
bij NLW. Maher: “Ik wil graag bij NLW blijven, ik voel me hier veilig en ben blij hier te werken”. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Sinterklaas 5 december live te gast
bij Omroep Venray
Sint kan dit jaar niet, zoals andere keren
bij iedereen op bezoek komen ook al zou hij dat erg waarderen.
Gelukkig kreeg Sinterklaas een goed idee
en is hij op 5 december op Omroep Venray TV.
Jij kunt dan naar Omroep Venray bellen
om een leuke of interessante vraag aan Sint te stellen.
Ook op de radio ben jij dan te horen
dus iedereen luistert dan met open oren.
Misschien wil Sint wel een plaatje voor je draaien
zodat jij thuis kunt dansen en met je armen zwaaien.
Op telefoonnummer 51 23 62 kun je Sinterklaas bereiken
en tegelijkertijd kun je hem op de televisie bekijken.
Sinterklaas zal er zijn tussen 4 en 6.
Wij wensen hem nu alvast ontzettend veel succes.

“Wintertijd” met een programma uit het
archief van Omroep Venray
Zondag 6 december 18.00 uur gaan we in het radioprogramma “Wintertijd” terug naar 1985.
Loes Huls sprak in toen met leden van het Venrayse muzikale gezelschap Burlesque.
Natuurlijk hoort u in dit “Onder Ons” programma ook muziek van dit gezelschap.
Zondag 13 december 18.00 uur komt in “Wintertijd” de schrijver Toon Kortooms aan
het woord. In het weekend dat hij de Orde van de Gulden Humor 1982 ontving was hij
in Venray en Loes Huls sprak met hem. Dit gesprek werd toen uitgezonden in het
maandprogramma “Onder Ons”.
De Orde van de Gulden Humor die Toon Kortooms in 1982 ontving is sinds
1962 de hoogste Limburgse Vastelaovesorde die uitgereikt wordt door de
Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge.

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

“Het college heeft in de begroting gezegd dat alle ambities
overeind blijven, maar dit laten
we varen?”, vroeg Bas Künen zich
af. Zo ver wilde wethouder Cor
Vervoort (Venray Lokaal) niet gaan.
“Gezien de ontwikkeling van de
verwerkingskosten is het doel van
177 euro niet meer reëel. Zeker op
korte termijn niet”, reageerde de
wethouder.
Volgend jaar voert gemeente
Venray een nieuwe methode in van
afvalinzameling. Vervoort verwacht
dat dit gaat leiden tot minder restafval en lagere kosten. “We moeten
bekijken hoe het nieuwe afvalbeheer landt. Dat heeft tijd nodig.
Vooruitlopend op de invoering starten we een communicatietraject
dat gericht is op bewustwording en
gedragsverandering. Met als doel
vervuiling van restafval tegen te
gaan.”
CDA en Venray Lokaal spraken hun
zorgen uit over de hoge afvaltarieven. “Waar gaat dit naartoe?
Is dit voor burgers nog wel vol
te houden?”, vroeg Tom van den
Hoek (Venray Lokaal). “De wet-

houder krijgt een fikse opdracht
om de burgers zo ver te krijgen”,
zei Petra van Duijnhoven (CDA).
Ze wees erop dat de vervuiling van
het plasticafval de grote boosdoener is. “Een afkeur van 63 procent
is gigantisch veel. Met dit vervuild
plastic kun je niets meer en het
wordt toegevoegd aan het restafval. Het is ongehoord wat hier
gebeurt. Dit moet sterk verbeteren
zodat de kosten teruglopen en de
afvalstoffenheffing weer omlaag
kan.” Van Duijnhoven stelde dat
alleen een communicatietraject niet genoeg is. “De vervuiler
betaalt. We moeten meer inzetten
op controle en ook boetes uitdelen
bij overtredingen.”

Het doel van
177 euro is niet
meer reëel

Tekst: Henk Willemssen

Toekomstplan 2021-2030

Instemming over nieuwe
koers NLW
Het toekomstplan 2021-2030 van sociale werkvoorziening NLW
kan rekenen op instemming van de politiek. Dat bleek in de commissie Leven van donderdag 26 november. De commissieleden
waren blij dat na een turbulente periode NLW zich weer kan richten op de toekomst.
Na een roerig jaar lijkt de rust
teruggekeerd. Ook bij de politiek
die in 2019 veel kritische noten
kraakte over de perikelen bij NLW.
Joep Gielens (ProVenray) keek nog
even terug. “Het vertrouwen tussen bestuur en ondernemingsraad
zat op een nulpunt. Dit vertrouwen moet worden hersteld en het
is goed de luiken open te gooien.”
Gielens haalde ook het hoge ziekteverzuim, de leegloop, ict-problemen en onvoldoende werk aan.
De nieuwe directeur Rob Schmitz
kon de commissieleden geruststellen dat NLW momenteel over het
werkaanbod niet te klagen heeft.
NLW moet wel een omslag maken
om toekomstbestendig te zijn.
Hiervoor is een flinke investering in
de organisatie nodig maar ook een
cultuuromslag die moet leiden tot
meer ondernemerschap. “Voor een
betere spreiding in de orderportefeuille en voor meer stabiliteit willen we in meerdere branches actief
worden”, lichtte Rob Schmitz toe.
Op de vraag van Dorris van Dijck
(VVD) over het imago antwoordde
de NLW-directeur dat hij voorlo-

pig niet van plan is de naam of
het logo te veranderen. “De verandering moet van binnenuit
komen. Anders functioneert het
niet. De cultuurverandering is een
heel ingrijpend proces. Als wij ons
anders in de markt gaan gedragen dan zullen de bedrijven waarmee we samenwerken dit vanzelf
ervaren.” De VVD informeerde ook
naar de rol van de ondernemingsraad. Rob Schmitz meldde dat de
ondernemingsraad pas om een formeel advies wordt gevraagd nadat
de gemeenteraden van Horst aan
de Maas, Peel en Maas en Venray
in december een besluit hebben
genomen. In Venray zal dit geen
problemen opleveren, want de
toekomstvisie van NLW komt als
hamerstuk op de raadsagenda van
dinsdag 15 december. Wethouder
Anne Thielen (CDA) zegde toe dat
de gemeenteraad voor de zomer
van volgend jaar informatie krijgt
over het nieuwe besturingsmodel
van NLW.

Tekst: Henk Willemssen
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Provincie kent een subsidie van één ton
toe voor renovatie De Linde
Provincie Limburg heeft een maximale subsidie van 100.000 euro toegekend aan het projectplan van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo. Deze subsidie is er voor het (her)ontwikkelen van gemeenschapsaccommodaties.

Het projectteam De Linde stelt blij
te zijn met de bijdrage van de provincie, die onderdeel wordt van het
deel dat zij zelf nog moet opbrengen.

Deze week staat een gesprek gepland
met het projectteam en experts die
feedback op het projectplan hebben
gegeven. Deze feedback zal nog wor-

den meegenomen in het projectplan,
waarna medio december het projectplan opgeleverd zal worden.

Windpark streeft naar geheel
lokaal eigenaarschap
Als in de gemeente Venray een windmolenpark komt dan worden de inwoners voor minimaal 50 procent
eigenaar. “Maar bij voorkeur 100 procent”, zei gebiedsregisseur Frank van Bussel van Windpark Venray
tijdens de digitale informatieavond op donderdag 19 november. “Wij willen geen eigenaar die zelf op de
Bahama’s zit terwijl de omwonenden tegen die grote windmolens aankijken. Het eerlijk verdelen van lusten
en lasten is een belangrijk uitgangspunt.”
Windpark Venray heeft vier locaties
op het oog aan de oostkant van de
gemeente Venray. Het doel is een park
van drie tot zes windmolens. Frank
van Bussel erkende dat de beoogde
plekken alle vier aan de krappe kant
zijn. Op de meeste noordelijke zoeklocatie bij de golfbaan in Geijsteren is
ruimte voor vijf windturbines. Op de
andere drie locaties, alle aan de zuidkant van de Wanssumseweg (N270),
kunnen hooguit drie windturbines
komen. “Meer passen er niet in”, zei
Van Bussel die zijn werkzaamheden
acht maanden heeft moeten uitstellen vanwege de coronacrisis. Hij werd
in maart als kwartiermaker door de
gemeente aangesteld.
“We gaan aan tafel met grondeigenaren en inwoners die binnen een straal
van één kilometer wonen. Hun wensen nemen we mee in de omgevingsanalyse. In deze analyse bekijken we
welke scenario’s haalbaar zijn”, zei Van
Bussel. Hij verwacht dat de gemeenteraad medio 2021 een besluit neemt
of het windproject kan worden doorgezet. Bij een positief besluit kan het
nog een aantal jaren duren voordat de
windmolens er daadwerkelijk staan.
“De ontwikkeling duurt ongeveer drie
jaar. Milieustudies en onderzoek naar
de impact op de omgeving vergen tijd.
Daarnaast moeten vergunningen worden aangevraagd en de financiering
moet rondkomen.”
Een windmolen met een vermogen
van 4 megawatt kost circa 4 miljoen
euro. VVD-commissielid John Willems

vroeg zich af of de inwoners zo’n
groot bedrag wel kunnen opbrengen. “De lokale eigenaren hoeven
maar 10 procent te betalen”, legde
Van Bussel uit. “De bank financiert de
andere 90 procent.” De gebiedsregisseur waarschuwde dat de bewoners
zich niet rijk moeten rekenen want het
rendement zal hooguit 5 tot 7 procent
zijn. “Het zijn geen gouden bergen.”
Jaap Heukers uit Castenray toonde zich
kritisch: “Ergernis en irritaties over het
geluid en aanzicht van die windmolens wegen nooit op tegen die paar
tientjes”, stelde hij.
Jan Cuijpers uit Oirlo wist dat zonnepanelen meer rendement opleveren per
vierkante kilometer dan windmolens.
John Willems rekende voor dat zes
windmolens evenveel energie opwekken dan een zonnepark van 24 hectare. De VVD’er wees naar het nieuwe
bedrijventerrein De Spurkt van 30 hectare groot. “Dan kunnen we beter daar
de daken volleggen met panelen.”

Discussie
Er ontstond discussie over de afstand
tussen woningen en een windmolen.
De gemeente hanteert een grens van
300 meter voor omwonenden om in
aanmerking te komen voor een extra
vergoeding. “Dat is prehistorisch.
Tegenwoordig zijn de windmolens veel
groter”, zei Jan Cuijpers. “In Duitsland
mogen werknemers niet binnen 400
tot 500 meter komen.” John Willems
wees erop dat de windmolens ‘tot op
enkele kilometers afstand te zien zijn.’

Ook anderen haalden de grote impact
voor de omgeving aan. Henk Janssen
uit Oostrum stelde voor de windmolens maar langs de A73 te plaatsen.
Door de radarverstoring van vliegveld De Peel is het grootste deel van
het Venrayse grondgebied uitgesloten van windenergie. Frans Overman
uit Geijsteren vroeg zich af hoe het
zit met vliegveld Weeze. “Want dat
ligt dichter bij dan De Peel.” Pepijn
Houwen wees op de vele laagoverkomende vliegtuigen vanaf Weeze en
Eindhoven. “Moeten die vliegvelden
hun routes straks aanpassen”, vroeg
hij zich af. Frank van Bussel moest
het antwoord schuldig blijven en hij
beloofde het te zullen uitzoeken.

Noodzaak
Ivonne van Duren van werkgroep
monitoring hernieuwbare energie
gemeente Venray zette vraagtekens
bij de noodzaak van een windpark. De
werkgroep toont aan dat gemeente
Venray de klimaatdoelen van 2030
haalt zonder grootschalige energieopwekking van zonneparken of windmolens. “Ik mis een goede monitoring.
Op basis daarvan zouden we keuzes
moeten maken. Daar begint het mee”,
ze Van Duren. “We hebben alle actuele cijfers maar de ambtelijke molens
draaien gewoon door met een tender
voor zonneparken en nu windmolens.
Inwoners van Venray hebben er recht
op te weten hoe het precies zit.”
Tekst: Henk Willemssen
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Raad niet meegenomen in proces

Politiek twijfelt over forse
ingrepen zorgkosten
De leden van commissie Leven van gemeente Venray hebben grote
moeite met de bezuinigingen in het sociaal domein. Veel partijen
uitten hun twijfels en ongenoegen in de commissievergadering van
donderdag 26 november. Er zijn negentien maatregelen die moeten
leiden tot een bezuiniging van 1,7 miljoen euro in 2021 tot 4,1
miljoen euro in 2024.
De aangekondigde bezuinigingen riepen veel vragen op. “Er zijn
vooraf al zestig vragen gesteld.
Ik kan nu geen nieuwe meer
bedenken”, verwoordde Henk
Bisschops (PvdA). Venray Lokaal
was koploper met 37 schriftelijke
vragen. Alle vragen waren voor
de commissievergadering beantwoord. Toch grepen de lokale partijen Samenwerking Venray, Venray
Lokaal en ProVenray de kans aan
om nog meer vragen te stellen.
Die werden door wethouder Anne
Thielen (CDA) en haar ambtenaren van een uitgebreid antwoord
voorzien.

Kaalslag
Andere partijen kozen, vooruitlopend op de raadsvergadering
van dinsdag 15 december, voor
een politieke insteek. “Een kaalslag”, noemde Emina Joosten (D66)
het afschaffen en versoberen van
regelingen die vooral de minima
treffen. “Het sociaal domein is
het fundament van de samenleving. We moeten voorkomen dat
dit instort.” D66 haalde aan dat de
oplopende zorgkosten al langer
bekend waren. “En nu om vijf over
twaalf als het tekort er is, komt er
een plan wat inhoudelijk en financieel niet onderbouwd is”, stelde
Joosten.
D66 en VVD maakten het verwijt
dat de gemeenteraad niet meegenomen is in het proces. “We weten
niet aan welke knoppen we kunnen draaien en wat de effecten
zijn”, zei Harrie van Oosterhout
(VVD). “De negentien maatregelen zijn niet goed afgewogen.
Het lijkt op los zand.” Ook de SP
uitte kritiek. “De gemeenteraad
moet beslissingen nemen die goed

onderbouwd zijn”, vond Ronald van
Hal. “Deze bezuinigingen zijn financieel slecht onderbouwd. Ik mis ook
de consequenties voor de burgers.
Hier valt nog veel werk te verzetten.”
Henk Bisschops (PvdA) erkende dat
het sociaal domein in zwaar weer
verkeert. “Dit zal alleen maar erger
worden met oplopende tekorten.
We snappen daarom de maatregelen maar het zijn keiharde
bezuinigingen. Dit gaan de burgers merken in hun portemonnee.
Vooral de minima gaan er financieel op achteruit”, stelde hij. PvdA
en D66 vonden dat bij de bezuinigingen ook naar andere beleidsterreinen moet worden gekeken en
niet alleen naar het sociaal domein.
Dat het College van B&W daardoor
de ambities moet bijstellen, neemt
PvdA voor lief. “We zullen ze er niet
op afrekenen”, zei Bisschops.
Het CDA zag de noodzaak in.
“We moeten alles op alles zetten
om de zorguitgaven om te buigen”,
aldus Martin Wijnhoven. “Maar mensen die het nodig hebben moeten
kwalitatief goede zorg behouden.
Het is een behoorlijke opgave om
1,7 miljoen euro te realiseren.”
Volgens Anne Thielen zijn de
ombuigingen van 1,7 tot 4,1 miljoen euro niet beter te onderbouwen. “We kunnen die bedragen
niet hard maken. Het sociaal
domein is heel veranderlijk.
Gevolgen van preventieve maatregelen, om te voorkomen dat
mensen terechtkomen in complexe hulpvragen, zijn moeilijk in te
schatten. We weten vaak niet wat
er gaat gebeuren. Ook niet hoe bijvoorbeeld de rijksbijdragen voor de
jeugdzorg uitpakken.”`
Tekst: Henk Willemsen
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Voorstel om sloopvergunning in te trekken

Commissie Wonen wil het
oude postkantoor behouden

magazijninrichting
venlo

Wat moet er gebeuren met het gebouw van het oude postkantoor? Dat vraagt de gemeente Venray zich al
bijna tien jaar af. In september 2010 heeft de gemeente al toestemming gegeven om het oude postkantoor op
Patersstraat 1-3 te slopen. De commissie Wonen besprak in de vergadering van dinsdag 24 november wat
ermee moet gebeuren, maar de meeste partijen zien liever dat het gebouw behouden blijft.

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

Huis te huur gezocht
voor man (70 jaar) en vrouw (58 jaar, vaste baan)
Omgeving Horst/Venray
Tel. 06 44 84 09 27

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

De eigenaren van deze locatie hebben
het pand nog niet gesloopt omdat er
eerst plannen moeten zijn voor wat
erna komt. Omdat het pand ook een
cultuurhistorisch waarde heeft, ligt
de sloop gevoelig. De initiatiefnemers
weten dat het om een karakteristieke
en markante plek gaat en hebben
daarom ook nog overwogen om het
pand te behouden. Dat is echter niet
realistisch vanwege de bouwkundige
staat van het gebouw. Het compleet
opknappen en herinrichten zou te veel
kosten.

Financiële plaatje
Veel politieke partijen kijken niet
bepaald optimistisch naar de geplande
sloop en nieuwbouw van het oude
postkantoor. Het is volgens hen jammer dat alle kenmerkende delen
van Venray langzaam uit het straatbeeld verdwijnen. Partijen als de SP
en Venray Lokaal willen kijken of de
sloopvergunning mogelijk kan worden
ingetrokken en D66 bekijkt grondruil
als optie. In eerste instantie gingen

ze ervan uit dat de vergunning niet
ingetrokken kon worden, maar er
wordt gekeken naar een regel die de
gemeente toestemming geeft om
dit alsnog te doen. In theorie zou dit
moeten kunnen, maar dan zouden
eerst alle belangen moeten overwogen. Het CDA ziet het iets realistischer
in. Het gebouw heeft veel geleden
in de afgelopen tien jaar. Een aantal
ondernemers heeft het gewaagd om
iets in het pand op te starten, maar
zonder succes. Er is intern veel verbouwd en het gebouw lijdt aan betonrot. Het CDA maakt zich daarom grote
zorgen over het financiële plaatje.
Zelfs als het gebouw blijft staan, wat
gaat er dan mee gebeuren?

Monument
De Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit (ARK) gaf in 2010 al het
advies om het gebouw niet te slopen. Volgens de commissie had de
sloopvergunning nooit verleend
mogen worden, omdat het pand
een grote architectonische betekenis

heeft. Eigenlijk had het pand op de
gemeentelijk monumentenlijst moeten verschijnen, maar de commerciële
waarde ging voor.

Voorontwerp
Alle partijen zijn het eens dat, mocht
het gebouw gesloopt worden, het
nieuwe gebouw moet passen bij het
beeld van Venray. Geen beton-englasconstructie, aldus de SP. Er verscheen eerder een voorontwerp in de
media, waarin het pand plaats zou
maken voor een betonnen toren van
vijf verdiepingen hoog. Dit zorgde voor
veel commotie. Daan Janssen van D66
vertelde dat hij contact op heeft genomen met de initiatiefnemer en dat dit
voorontwerp het in ieder geval niet
zal worden. De huidige voorstellen zijn
gericht op de bouw van nieuwe woongelegenheden, maar Samenwerking
Venray bekijkt de optie om de begane
grond anders in te richten.

Tekst: Koen van Meijel

Openbare aanbesteding voor
pand bibliotheek
De gemeente Venray houdt een openbare aanbesteding voor de verbouwing van het bibliotheekpand aan de
Merseloseweg in Venray. In deze aanbesteding stelt de gemeente eisen waaraan de ontwikkelaar moet voldoen. De gemeenteraad heeft bepaald dat er woningen gebouwd mogen worden met behoud van het karakteristieke pand.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Centrum
Venray Brukske
Venray Smakterheide

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Voordat de aanbesteding in de markt
wordt gezet, volgt eerst een herbestemmingonderzoek. Een bouwkundig
bureau bekijkt welke cultuurhistorische en bouwtechnische onderdelen
van het gebouw behouden moeten
blijven. Dit onderzoek is in het tweede
kwartaal van 2021 afgerond.
Het pand heeft geen monumentale status en is eigendom van de
gemeente. Het gebouw staat wel op
de lijst van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen uit de naoorlogse

periode. De gemeente gaat een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Stimulering herbestemming
monumenten’ van Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, in de hoop een deel
van de verbouwingskosten vergoed te
krijgen.
Bij de gunning bekijkt de gemeente
welke partij het meest voldoet aan
alle eisen en wensen. Naast zoveel
mogelijk behoud van het pand tellen
ook criteria als sociale woningbouw
en duurzaamheid zwaarder mee. Ook

wordt de ontwikkelaar gevraagd met
creatieve ideeën te komen. De winnaar van de aanbesteding koopt het
pand en realiseert het ingediende
bouwplan. De gemeenteraad heeft bij
de keuze het laatste woord.
De planning is dat de bibliotheek in
het voorjaar van 2022 verhuist naar
het nieuwe onderkomen in het voormalige winkelpand van Albert Heijn.
Direct na de verhuizing kan de verbouwing van het vrijgekomen bibliotheekpand van start gaan.
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Zoektocht voor charitatieve instellingen
gaat door
Het bibliotheekgebouw aan de Merseloseweg in Venray was de beoogde locatie voor de gezamenlijke charitatieve instellingen zoals de voedselbank en kledingbank. Nadat de gemeenteraad op 22 september besloot dat
woningbouw op deze locatie komt, trok het bestuur van Verzamelgebouw Charitatieve Organisaties Venray
zich terug en hief de stichting op.
Bernie van Lierop (Samenwerking
Venray) stelde vragen in de commissie Leven van donderdag 26 november. Hij betreurde het dat de stichting
is opgeheven maar hij hoopte dat
het bestuur weer inspringt als de
gemeente met een locatie op de proppen komt. “Kunt u de bestuurders die
nu gestopt zijn opnieuw motiveren”,
vroeg Van Lierop. “Wellicht zijn hun

ideeën van harte welkom. Neem ze
mee in de nieuwe zoektocht.”
Wethouder Anne Thielen (CDA) zei het
jammer te vinden dat het bestuur de
taken heeft neergelegd. “Maar we blijven wel zoeken naar een gezamenlijke
locatie. Het doel blijft dat alle organisaties in één gebouw worden ondergebracht.” De gemeenteraad heeft
een mogelijke plek op bedrijventerrein

De Brier aangewezen. “We bekijken
of op De Brier een locatie voorhanden
is’, zei de wethouder die de mogelijkheid openhield voor andere plekken.
“We zetten de zoektocht voort. Als we
een oplossing hebben gevonden dan
nemen we contact op met het voormalige bestuur.”
Tekst: Henk Willemssen

Verbod op carbidschieten in Venray
Tijdens de komende jaarwisseling geldt een verbod op carbidschieten in gemeente Venray. Dat heeft het
College van B&W van Venray deze week besloten.
Burgemeester Luc Winants kondigde
het verbod aan in de commissie Werken
en Besturen van woensdag 25 november. “Het carbidschieten heeft hier
geen traditie. Maar het is nu veel in het
nieuws. Mensen zien het als een alternatief omdat er een algeheel vuurwerkverbod geldt.”
In het overleg met alle burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg is

afgesproken dat iedere gemeente zelf
hierover een besluit neemt, meldde
Winants. “Het risico op ongelukken is
te groot. Die zouden de druk op de zorg
vergroten. Het vuurwerkverbod is juist
ingesteld om te voorkomen dat nog
meer mensen in het ziekenhuis belanden.”
Minister Grapperhaus van Justitie en
Veiligheid heeft met de voorzitters van

Venray versierd met
zwartepietenposters

de veiligheidsregio’s afgesproken dat er
geen landelijk verbod op carbidschieten
komt. Carbid valt niet onder vuurwerk
en het schieten is een heel oude traditie
in gemeenten in het oosten en noorden
van het land. Om carbidschieten te verbieden, moeten gemeenten een artikel
opnemen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Meerdere gemeenten hebben dit al gedaan.

Ben jij die proactieve en
flexibele receptionist(e) die
graag wil werken binnen een
internationale omgeving?

In het centrum van Venray zijn zaterdag 28 november ruim honderd
zwartepietenposters geplakt. De posters worden niet beschouwd als
een geluid tegen de landelijke Kick Out Zwarte Pietacties, maar als
versiersels zodat Venraynaren hun inkopen in sinterklaassfeer
kunnen doen. Eerder werden ook in de binnenstad van Venlo en
Blerick pro-pietenposters opgehangen in verband met de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Venlo.

Dan ben jij degene waar wij
naar zoeken!

Luchtkwaliteit verbeteren

Gemeente Venray stemt
in met het Schone Lucht
Akkoord
Om de luchtkwaliteit te verbeteren heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat het Schone Lucht Akkoord gemaakt.
Samen met decentrale overheden wil zij een permanente verbetering van de lucht om er zo voor te zorgen dat alle Nederlanders een
gezonde leefomgeving hebben. Het College van B&W van Venray
heeft besloten dit akkoord aan te gaan.
Het Schone Lucht Akkoord is
een vervolg op het Nationale
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit. Op basis van de
adviezen die gesteld zijn door de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) moet dit akkoord voor een
permanente verbetering van de
luchtkwaliteit zorgen. Het gaat
hierbij niet over stikstof en Natura
2000, maar over stikstofdioxide en
fijnstof. De gemeente Venray werkt
hier op verschillende gebieden
al aan, zoals het stimuleren van
elektrisch vervoer en een stukje
bewustwording en participatie van
burgers.

Doelen
In verschillende provincies en
regio’s wordt gewerkt aan verschillende plannen en maatregelen om de lucht schoon te houden.
Momenteel zijn er 54 gemeenten
en 11 provincies aangesloten bij dit
akkoord, waaronder de gemeenten Leudal, Nederweert en Horst
aan de Maas. Elk jaar wordt met de
deelnemers van het Schone Lucht
Akkoord gekeken of deze doelen
gehaald worden. De resultaten
kunnen ervoor zorgen dat nieuwe
ontwikkelingen nodig zijn, of dat
de gemeente in het ergste geval uit
het akkoord moet stappen.

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 230 medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een bekwame en enthousiaste:

Receptionist(e) (16 tot 20 uur per week)
Ben jij goed in het regelen en uitvoeren van
ondersteunende werkzaamheden? Ben jij
oplossingsgericht, flexibel ingesteld en sociaal?
Dan zoeken wij jou! Wij bieden een veelzijdige functie
met veel contacten binnen en buiten de organisatie.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Beantwoorden en doorverbinden van de inkomende
telefoontjes;
• Ontvangen van bezoek;
• Mailboxbeheer, postverwerking en agendabeheer
spreekkamers;
• Beheer en uitgifte kantoorbenodigdheden;
• Beheer en uitgifte bedrijfskleding;
• Gewerkte uren van productiepersoneel vastleggen;
• Diverse (administratieve) ondersteunende taken.
Wij vragen:
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;

• Goede kennis van de Nederlandse,
Engelse en Duitse taal;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een gezellige collega;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je hebt een positieve, proactieve en
oplossingsgerichte instelling.
Wij bieden:
Een functie waarbij contact met collega’s, klanten
en anderen belanghebbenden centraal staat. Je
kan je bijdragen leveren aan verdere groei en
professionaliseren van onze organisatie. Ook
ontvang je een goed salaris met prima secundaire
arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO van het
Metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie
Meer informatie over Hotraco Group 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. Kim Scheepers (HR Officer).
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Gemeente Venray geeft akkoord aan vergunning
zonnepark Blakterweg
Het College van B&W van Venray heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van een zonnepark op het
terrein van Blakterweg 8 in Oirlo. Met deze vergunning krijgt Solarpark Venray toestemming om circa 4,4
hectare aan land te gebruiken voor de bouw van zonnepanelen.

ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn drie
zienswijzen ingediend die door de
gemeente zijn beoordeeld en onge-

grond bevonden, waardoor deze zienswijzen geen aanleiding geven om de
omgevingsvergunning aan te passen.

Toegangsborden in Odapark
Het Odapark in Venray heeft sinds kort bij de ingangen van het
park officiële toegangsborden van de gemeente Venray. Op deze
borden kan elke bezoeker zien hoe en wanneer het park toegankelijk is. Wethouder Cor Vervoort en de voorzitter Odapark,
Patrick van der Broeck, onthulden samen vrijdag 27 november
deze borden.
“De borden ondersteunen het uitgangspunt dat het Odapark voor
iedereen toegankelijk is en geven
duidelijk aan hoe je deze omgeving met respect kunt bezoeken.
Vanaf nu is er de mogelijkheid om
te handhaven. Dat is een steuntje

Voor het afgeven van de vergunning
moest de initiatiefnemer voldoen aan
goede ruimtelijke ordening, iets wat
beter bekend staat als het KODE (Kader
Opwekking Duurzame Energie). Dit

houdt onder andere in dat minimaal
10 procent van het park ter beschikking moet worden gesteld voor enige
vorm van participatie door bewoners, bedrijven en organisaties uit

de gemeente. Hiervoor is Solarpark
Venray in samenwerking gegaan
met de lokale energiecoöperatie
BeePower.
Het ontwerpbesluit heeft zes weken

Wij zoeken...
Chauffeur (oproep)

Voor vervoer van goederen in
bus of vrachtwagen.

in de rug voor de organisatie van
Odapark en een opsteker voor de
mensen die het park bezoeken
en deze plek koesteren zoals die
is”, aldus een woordvoerder van
het park.

Vliegbewegingen
op vliegbasis De Peel
Op vliegbasis De Peel in Vredepeel worden van 7 tot en met
11 december militairen opgeleid in het coördineren van luchtsteun
aan grondtroepen. De zogenaamde Joint Terminal Attack
Controllers (JTAC) trainen de procedures voor grond-luchtsamenwerking. Het trainen van de grondeenheden zal gebeuren met
jachtvliegtuigen en helikopters van Defensie en een civiele jet-trainer. De JTAC trainingen zijn vanaf het middaguur gepland tot
22.00 uur in de avond.
Op donderdag 10 december zullen verschillende helikopters
van Defensie militairen van de
Luchtmobiele Brigade ondersteunen in hun training. Zij worden
onder helikopter begeleiding afgezet en weer opgehaald op De Peel.
Joint Falcon duurt van 18.00 uur tot
20.30 uur. Het opleiden van militairen is volgens defensie belangrijk omdat deze training levens kan
redden tijdens militaire operaties.
“Het coördineren van vuursteun

op korte afstand aan grondeenheden door vliegtuigen en helikopters vergt een grote mate precisie.
Dit maakt een goede opleiding voor
JTAC noodzakelijk. Tijdens de oefening Joint Falcon wordt het transport van luchtmobiele eenheden
met helikopters beoefend. Om veilig
te kunnen opereren in oorlogsomstandigheden moeten verplaatsing
van grondeenheden door de lucht
vooraf goed worden beoefend”,
aldus een woordvoerder.

Nieuwe straatnamen
in Venray
Samen met omwonenden en betrokkenen heeft het College van
B&W van gemeente Venray voor een groot aantal van nieuwe
straten de namen vastgelegd.

Tuinman (oproep)

Verantwoordelijk voor
het onderhoud van de tuin
en ons terrein.

Magazijnmedewerkers

Voor alle voorkomende
werkzaamheden in ons magazijn
t/m augustus 2021.
Mogelijk op basis van een volledige
werkweek, op oproepbasis en op
zaterdagochtend.

Solliciteren vóór 18 december via:
werkenbij.mertens-groep.nl

Op het Annapark is het project
Annahaeghe in ontwikkeling.
Verwijzend naar twee paviljoens in het park droeg ontwikkelaar Renschdael Groep de namen
‘Theresialaan’ en ‘Beniotlaan’ aan.
In Ysselsteyn moest een straat bij
nieuwbouwwoningen een officiële
naam krijgen. De inwoners kozen
hiervoor de naam ‘Kievitsakker’,
zoals het gebied in de volksmond
al enige tijd genoemd wordt.
In Leunen bevinden zich nu de
nieuwe ‘Venkelweg’ en ‘Veldweg’.
Op de plek waar boeren vroeger
venkel en zonnebloemen verbouwden, worden nieuwe woningen
gebouwd. Als verwijzing naar het

verleden vond het college dit dus
logische keuzes voor nieuwe straatnamen.
In de omgeving zijn er ook enkele
nieuwe bruggen die nog een naam
nodig hadden. De fietsbrug ter
hoogte van de Meerlosebaan in
Wanssum krijgt de naam ‘Op de
Haard’. De brug in de rondweg over de industriehaven van
Wanssum heet ‘Lienebrug’. Dit is
dezelfde naam als een historische brug die vroeger de monding
van de Molenbeek overspande.
De rondweg zelf krijgt de naam
‘Boomkensweg’. De brug in
Blitterswijck gaat ‘’t Veunderke’
heten.
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Selfiemuseum geopend
Een bezoek aan (selfie)museum
‘The Upside Down’ of ‘WONDR’
in Amsterdam is populair onder
de jongeren. Daar wilden
kunstacademiestudent Edwin de
Klein en Sanne Aben van Cultura
Venray op inspringen. “Vanuit de
gemeente bestaat de vraag wat
kunst en cultuur voor jongeren
betekent. Ze wil de input van jongeren
meenemen in het nieuwe kunst- en
cultuurbeleid. Door het ontstaan van
het selfiemuseum komen de jongeren
van Venray naar ons toe in plaats van
andersom”, legt Sanne Aben uit.
In het selfiemuseum hebben onder

andere knuffels een tweede leven
gekregen en zijn er kamers te
vinden met graffitiwanden of met
een waterval van plastic materialen.
Alle kamers zijn bedacht en
opgebouwd voor en door jongeren.
“We hebben veel creatief talent in
Venray. Het ontstaan van dit project
heeft veel teweeggebracht onder de
jongeren. We hebben via via jongeren
gevonden die hebben meegeholpen
om de kamers op bouwen en te
bedenken. Het hele project is in vijf
weken opgebouwd”, aldus Edwin de
Klein, die met dit project afstudeert.
Uniek aan dit pop-up selfiemuseum

is de inhoudelijke verdiepingsslag.
Edwin: “Bij veel bekende selfiemusea gaat het puur om entertainment.
Maar wij hebben het thema duurzaamheid als rode draad. De verf die
we hebben gebruikt is onder andere
recyclebaar. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld een wand gemaakt met plastic
rietjes die binnenkort uit het beeld
gaan verdwijnen.”
Aan het einde van het museum
mogen de jongeren een enquête
invullen die de gemeente gaat helpen met de invulling van het kunst- en
cultuurbeleid. Sanne: “Bij de Albert
Heijnkassa worden er open vragen
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gesteld zoals ben je bekend met kunst
en cultuur in Venray en wat is voor
jou kunst en cultuur. Met die informatie kan de gemeente haar voordeel
doen.”

We hebben veel
creatief talent
in Venray

Hevige
twijfel over
bedrijven
terrein
De Spurkt
‘Omgekeerde wereld’

Elly van Dijck (PvdA) vond het tegenstrijdig dat de gemeente aan burgers
vraagt hun tuintjes te ontstenen en
te vergroenen. “Terwijl we onze eigen
achtertuin gaan verharden. Dit lijkt
de omgekeerde wereld.” De PvdA
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks wees op de twintig bezwaarschriften. “We moeten ons achter de oren
krabben of we wel goed bezig zijn.”
Cees de Vocht haalde de maatschappelijke onrust aan die in Venray is ontstaan. “Het bedrijventerrein betekent
een grote aantasting van dit gebied.
Wij zien het niet zitten.” Venray
Lokaal pleitte voor een kleinschalige bedrijvencampus. “De acquisitie
van de gemeente richt zich steeds
op dezelfde soort bedrijven. Wij zien
liever kenniswerkers dan arbeidsmigranten”, zei De Vocht. Lizzy Bruno
(ProVenray) vond dat er onvoldoende
aandacht is voor de natuur in het
Loobeekdal en het leefgebied van de
das en bever.
Wethouder Jan Loonen (CDA) zei dat
afspraken zijn gemaakt met Greenport
Venlo, de ontwikkelaar van het bedrijventerrein, dat De Spurkt alleen
bestemd is voor Venrayse ondernemingen. Volgens Loonen is er voldoende vraag naar. “Er liggen enkele
concrete aanvragen. In totaal gaat
het om 50 tot 75 hectare. Er komen
De afdeling Rooy van de Zonnebloem kon dit jaar maar liefst acht vrijwilligers huldigen omdat ze tien jaar lid van de vereniging zijn.
geen hele grote hallen. Ook dat is
Om de waardering van het bestuur en van de landelijke vereniging daarvoor tot uitdrukking te brengen, organiseerde het bestuur op
afgesproken. De kavels zijn maximaal
30 november een kort huldebetoon in de Kemphaan in Venray. Voorzitter Jo van Lieshout mocht hen ook namens Sinterklaas in het zonnetje
7,5 hectare groot.”
zetten, want hij stuurde vanuit zijn thuiswerkplek een rijm toe. De zilveren speld kon vanwege de coronamaatregelen niet worden opgespeld,

Acht jubilarissen Zonnebloem

maar werd samen met de oorkonde aangereikt. Dat deed Jo van Lieshout uit naam van de landelijke vereniging Zonnebloem. Met de speld
waardeert de vereniging de jarenlange inzet.

Tekst: Henk Willemssen

Oh, zit dat zo!

Het probleem met de toeslagen
De mini-enquête van de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire is inmiddels ruim een week bezig. De politiek wacht met spanning af of er
koppen gaan rollen. In deze zaak lĳkt iedereen wel een beetje schuldig. De Belastingdienst, het ministerie van Financiën, het ministerie van
Sociale Zaken en niet te vergeten ministers, staatssecretarissen en ook de Tweede Kamer.
voor een aangepast stelsel, maar
dat kwam er niet. In plaats daarvan ging de nadruk, onder meer
op wens van de Tweede Kamer,
liggen op fraudebestrijding.

En dat is natuurlijk ook zo.
Een ongeluk komt immers nooit
alleen. Het begint bij een slecht
uitvoerbare wet. Dat had al in de
ontwikkelfase van de wet duidelijk moeten zijn. Maar zeker na
de Bulgarenfraude, die staatssecretaris Frans Weekers de kop
kostte. Er was ook wel een plan

De Belastingdienst Toeslagen trad
daarbij hard op, kennelijk denkende
dat ze daarmee de wil van de politiek opvolgde. Echter daarbij werd
(een doodzonde) niet altijd binnen
de wet gehandeld. Bovendien was
de menselijke maat ver te zoeken.
Ten slotte werd, toen de beerput
openging, bewust of onbewust
niet alle informatie aan de politiek verstrekt. Dat leidde opnieuw
tot het aftreden van een staatssecretaris, namelijk Menno Snel.
Staatssecretaris Wiebes overleefde
de toeslagencrisis maar net, door
juist op tijd door te schuiven naar
een ministerspost.
Het ontslag van de staatsse-

cretarissen was onvermijdelijk,
maar tot een oplossing of lering
voor de toekomst heeft het (nog)
niet geleid. Wellicht dat het verslag van de enquêtecommissie
dat wel doet. Volgens mij is het
niet zo lastig: ministeries moeten zorgen voor heldere, eerlijke
en vooral ook uitvoerbare wetgeving. Uitvoering van de wetgeving
door de Belastingdienst (en andere
overheidsinstanties) zou streng,
maar vooral ook rechtvaardig
moeten zijn.
En voor de politiek? Die zou zich
niet moeten richten op incidenten en politiek gewin, maar haar
taak als controleur van de wetgever en de uitvoerder serieus moeten nemen. De politiek kan daarbij
een voorbeeld nemen aan Renske
Leijten (SP) en Pieter Omzigt (CDA).
Enkel door het vastbijten van deze

twee Kamerleden in de toeslagenproblematiek komt nu de onderste
steen boven.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

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

Kerstgroen en stukjes

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

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
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Nieuw werk Rake Kwasten
in de Wieënhof
Tot half april zijn er naast bestaand werk ook nieuwe schilderijen te zien van de schildersgroep Rake Kwasten. De tentoonstelling is te bekijken in M.C. Wieënhof in Venray.
De inspiratiebron van de werken is
de eindeloze gevarieerdheid van
de natuur, zoals bloemen, bomen,
landschappen en strandtaferelen.

De Rake Kwasten stellen ook portretten en abstracte werken tentoon. De groep gebruikt olieverf,
acrylverf, aquarel en acrylinkt.

Geen prijsuitreiking

De Cultuurprijs 2020 gaat
digitaal door

Venraynaren zamelen bijna
1.200 jassen in
Burgemeester Winants van Venray riep de inwoners van Venray op om een warme jas te geven aan de
inzamelingsactie ‘Geef een jas, verwarm een hart’, bedoeld voor de mensen die het momenteel wat moeilijker hebben. In totaal werden er met hulp van serviceclub Kiwanis Schieëpersland 1.198 jassen ingezameld.
Inwoners leverden bij elkaar 225 kinderjassen, 563 damesjassen en 408 herenjassen in, waarvan sommige
zelfs nog ongedragen waren. “Ik ben er trots op dat dit soort dingen in Venray gebeuren”, vertelt de burgemeester als reactie op dit resultaat. Hij laat zijn dank blijken aan alle medewerkers, vrijwilligers en inwoners die bij deze inzamelingsactie betrokken zijn. Mensen die het op dit moment moeilijk hebben, kunnen
een gratis jas uitzoeken bij 2Switch aan De Hulst 9 in Oostrum. Elke woensdag tot kerst tussen 13.00 uur en
16.30 uur kunnen zij hier terecht.

Laarakker Groenteverwerking is specialist in de teelt,
verwerking en verkoop van een breed pakket groenten
voor de diepvries- en conservenindustrie. Jaarlijks leveren
Laarakker Groenteverwerking en Laarakker BIO samen
ruim 140.000 ton akkerbouwmatig geteelde groenten
Denk hierbij aan spinazie, kool, peulvruchten, peen,
prei, schorseneren en aardappelen. Contractteelt vormt
de basis van onze groenteproductie. Ons pakket wordt
aangevuld door inkoop bij vaste relaties in Europa.
Wij zaaien, oogsten, wassen, schonen, sorteren en
snijden onze producten zelf en kunnen desgewenst ook
aanvullende product-bewerkingen uitvoeren.

Wij zoeken fulltime

ALLROUND MONTEURS (M/V)
Laarakker Groenteverwerking biedt haar werknemers alle ruimte zichzelf te ontwikkelen.
Bij ons is techniek van groot belang, de werksfeer is informeel en collegiaal, er wordt hard
gewerkt en eerlijk met elkaar omgegaan. Natuurlijk kun je rekenen op een prima salaris en
bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij die gedreven technicus die ons team bij de Technische Dienst komt ondersteunen?
De functie
- Je zorgt ervoor dat machines, materieel en productielijnen storingsvrij kunnen functioneren.
- Naast het analyseren, repareren en plegen van onderhoud heb je tegelijkertijd oog voor
efficiency-verbetering.
- Na verloop van tijd rouleer je mee in de storingsdienst.
Je profiel
- Je werkt graag in teamverband maar kunt ook prima zelfstandig aan de slag.
- MBO werk/denkniveau op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en/of
motorvoertuigentechniek, landbouwmechanisatie.
- Je hebt kennis van hydrauliek, mechaniek en/of elektrotechniek.
- Ervaring in de agrarische sector is een pre.
Hebben we je interesse gewekt? Mail dan jouw brief en cv naar m.debruijn@laarakker.nl
Eerst nog wat meer info? Bel dan met Jeroen Pouwels op 0478-507232 of kijk op onze site:

WWW.LAARAKKER.NL

Net als alle andere evenementen gaat het dit jaar anders met
de Cultuurprijs. Het coronavirus is echter geen reden om het
feestje af te blazen, vonden de organisatoren. Op 2 januari
verschijnt er daarom een live-uitzending op televisie en social
media.
De Cultuurprijs is een initiatief
van Schouwburg Venray, Omroep
Venray en Cultura Venray om cultuurinitiatieven in het zonnetje
te zetten. “Voor de zomervakantie werd eigenlijk al duidelijk dat
we de Cultuurprijs op de ‘normale wijze’ met prijzen en grote
afterparty niet zouden kunnen
vieren dit jaar,” vertelt Marloes
Kempkens van Cultura Venray.
“Maar we zouden niet tot de creatieve cultuursector behoren als we
niet meteen met een ander plan
zouden komen. De focus van de
Cultuurprijs ligt dit jaar helemaal
op een live uitzending via TV en
social media.”
Ook inhoudelijk gezien wordt het
dit jaar anders dan voorgaande
jaren. Peggy Keijsers van Cultura
Venray legt uit: “Dit jaar worden
er geen prijzen uitgereikt, omdat

er heel veel mooie initiatieven
niet doorgegaan zijn. Toch zijn er
dankzij deze bizarre tijd ook heel
veel mooie initiatieven ontstaan
die absoluut een podium verdienen. Een grote reden om toch te
beginnen met de voorbereidingen
voor een onvergetelijke avond!”
De Cultuurprijs wordt op 2 januari
om 20.00 uur uitgezonden op het
kanaal van Omroep Venray. Ook is
het live te volgen op Facebook.
De focus ligt op de live-uitzending, maar mocht de overheid
enig live publiek toestaan, dan is
dat volgens de organisatoren mooi
meegenomen.

We focussen op tv en
social meida

Belang diversiteit

Succes van project koolmees
boven verwachting
Zes basisscholen in de gemeente Venray startten in het voorjaar
met het project “Koolmezen met lekkere trek”. Het project is
opgezet door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) GeysterenVenray in samenwerking met de gemeente Venray en stichting
IKL. Naast theorielessen kregen leerlingen de mogelijkheid om
een nestkastje in elkaar te zetten voor de koolmees, ter bestrijding van de eikenprocessierups. De resultaten van de eerste fase
zijn binnen en het project blijkt een groot succes.
Het doel van het project is om
basisschoolleerlingen en hun
ouders kennis te laten maken
met het belang van biodiversiteit.
Samen met IVN-gidsen bouwden de leerlingen nestkastjes en
hingen deze op in vooraf geselecteerde bomen. Het was in eerste
instantie de bedoeling dat leerlingen zelf de activiteit rond deze
kastjes zouden volgen, maar vanwege het coronavirus en de sluiting van de scholen was dit niet
mogelijk. Leden van het IVN hebben daarom het afgelopen najaar
zelf een tussentijdse monitorronde
gedaan, om de kastjes te controleren en reinigen.

Nestkastjes
In totaal hebben de leerlingen van
de zes basisscholen 140 nestkastjes geplaatst. Van deze nestkastjes waren er honderd kastjes door
vogels bewoond. Dat is buiten
de verwachtingen van het IVN.
Het project was het meest succesvol in Ysselsteyn, waar 21 van de
25 kastjes bewoond zijn geweest.
Het IVN gaat in de komende twee
jaren, naast alle andere scholen,
ook jeugd- en jongerenorganisaties en eventueel sportverenigingen benaderen voor deelname.
Het IVN blijft de kastjes in de
gaten houden.
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Geplukt

Chris en Pia Janssen Venray
Van generatie op generatie werd Cafetaria Eethuis Thielen in Venray overgedragen. Daar komt nu echter een einde aan, omdat Chris (57) en Pia
(54) Janssen volgend jaar met het bedrijf gaan stoppen. Door met vervroegd pensioen te gaan, komt er eindelijk tijd vrij voor hun hobby’s die ze
al die jaren op een laag pitje hebben gezet. Deze week worden zij daarom samen geplukt.

laatst naar mijn land ging, heb ik 3,5 uur
met verschillende mensen gekletst
waardoor het werk bleef liggen”, vertelt
hij lachend. Ondanks dat Pia en Chris
hun toekomst al voor ogen hebben,
vinden ze het wel een spannende tijd.
Chris: “Misschien valt ons leven dan wel
tegen. Maar we zijn van mening dat we
de cafetaria nu met een goed gevoel
kunnen achterlaten.” Het contact met
medewerkers zal altijd behouden blijven, leggen Pia en Chris uit. “Dat heeft
het verleden al bewezen. Nu hebben we
weer een superleuk team en daar doe
je het ook voor. Toch is het voor hen ook
een hele omslag. Chris zorgde altijd voor
de vrolijke noot op de werkvloer. Voor
ons was elke werkdag een mooie dag.”

We zijn van mening dat
we de cafetaria nu met
een goed gevoel kunnen
achterlaten

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
Pia en Chris zijn niet onbekend in
Venray. Al veertig jaar is Pia te vinden in de cafetaria die oorspronkelijk van haar oma was. Thielen
vindt haar oorsprong in 1927 op de
Langstraat. In 1934 is oma Thielen
verhuisd naar het huidige pand aan
de Kennedystraat. Wat begon als
een ijskar groeide in 1949 uit tot een
cafetaria en dat maakt het bedrijf de
oudste familiecafetaria in Nederland.
Pia was thuis de oudste en begon al
jong in de cafetaria toen het bedrijf
werd overgedragen aan haar ouders.
“Op mijn 12e begon ik mee te helpen in de cafetaria. Maar omdat
mijn vader gezondheidsproblemen
kreeg, kon mijn moeder mijn hulp
goed gebruiken in het bedrijf. Ik was
16, klaar met school en had al verkering met Chris, die ook interesse
had in werk in de horeca, waardoor ik ervoor koos om niet verder
te studeren, maar in loondienst bij
mijn ouders te gaan. In de avond-

uren behaalde ik alle papieren voor de
horeca”, legt Pia uit.

Hoogste versnelling
Het is januari 1992 als het bedrijf een
vennootschap onder firma wordt. Na
het overlijden van Pia’s vader Sraar
Verstegen in 1989, gaat moeder Mariet
de samenwerking met Chris en Pia aan.
Deze duurt tot 2005: het moment dat
Pia’s moeder uit het bedrijf stapt. Wel
werkt ze nog tot ongeveer haar 75e
mee. “Mijn moeder heeft nog heel vaak
in de keuken gestaan. Het bedrijf wordt
weliswaar verkocht, maar zij blijft in
haar geboortehuis ernaast wonen.”
Per 30 april 2021 wordt het bedrijf overdragen aan Roy en Daphne van Gool.
In 2019 werd het zaadje al geplant om
te stoppen. “Wij begonnen na te denken over onze toekomst. Chris hoorde
van ondernemers met dezelfde leeftijd
die met vervroegd pensioen gingen, en
begon zich daardoor af te vragen hoe
onze toekomst eruit zou zien.” Chris:

“We gingen altijd maar één week in
het jaar op vakantie en hebben daarom
ons pensioen lang en breed verdiend.
We hebben binnen onze klantenkring
diverse generaties zien opgroeien. Dan
besef je pas hoe lang je dit werk al doet.
Ik merkte dat ik vanaf mijn 55e niet
meer de energie van vroeger had. We
zijn toen van zes dagen open naar vijf
dagen gegaan en dat beviel me wel.”
Het besluit om te stoppen is ontstaan
door een samenloop van omstandigheden. Chris en Pia hebben namelijk
geen opvolger binnen de familie en
Pia’s gezondheid speelde ook een rol.
“We zijn gewend om altijd in de hoogste
versnelling te leven om alle ballen hoog
te houden. Dat deden we met liefde,
maar het arbeidsintensieve werk heeft
sporen nagelaten.” Dat Pia volgend jaar
de regie van haar leven in handen kan
nemen, bevalt haar goed. “Ik kan straks
mijn dag zelf inplannen en ook kiezen
om een dag niks te doen.”

Toekomstplannen

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Het stel heeft al enkele plannen
gemaakt voor de toekomst. “We hebben
vanwege het bedrijf vakanties en hobby’s moeten laten. Nu we gaan stoppen,
kunnen we daar onze tijd voor nemen,
als je ouder bent heb je daar geen
behoefte meer aan. We gaan de horeca
vanuit de andere kant bekijken”, vertelt
Chris. Ook heeft het stel enkele reizen
op de planning. Pia: “Mijn broer en zijn
gezin wonen in Panama, we willen hen
graag een keer opzoeken. Dat geldt ook
voor mijn neef die in Nieuw-Zeeland
woont. En ook diverse stedentrips staan
nog op het lijstje.” Van de afgelopen
twintig jaar heeft Pia nog duizenden
foto’s liggen. “Die moet ik nog allemaal
uitsorteren en daarna foto- en plakboeken maken. Ik ben heel secuur en pluis
alles volledig uit. Omdat dat veel tijd
kost, is mijn hobby blijven liggen.” Chris
gaat zijn tijd voornamelijk doorbrengen
in de buitenlucht. “Ik ben een hobbyboer en hou ervan om te hooien. Maar
mijn grootste hobby is praten. Toen ik

TEELTBEGELEIDER
Kijk voor meer informatie op onze website

www.tacobedrijven.nl/vacatures
Taco Agro B.V. 077 397 66 66 / info@tacobedrijven.nl
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Naar de Berkenstraat

Garage gaat verhuizen in Blitterswijck
Vakgarage Wejebe heeft het plan te verhuizen van de Oude Heerweg naar een nieuwe locatie aan
Berkenstraat 2 in Blitterswijck. Het College van B&W van gemeente Venray wil meewerken aan de wijziging
van het bestemmingsplan.
Vakgarage Wejebe is vanaf 1966
gehuisvest aan de Oude Heerweg

in Blitterswijck en is op zoek naar
een ruimere locatie met een groter

Starter in de regio

Casa Websales
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Casa Websales
Gerrit van Bree
Laagheidseweg 22
Venray
0478 78 59 99
klantenservice@koffiecasa.nl
koffiecasa.nl
Eten & Drinken
1-1-2020

Activiteiten:
Koffiecasa.nl is een online koffiewinkel. Verkoop van gerenomeerde
koffiemerken zoals Lavazza,
Segafredo, illy. Naast alle bekende
merken heeft koffiecasa ook
“Lazarro” koffie in het assortiment .
Kwaliteitskoffie voor een zeer aantrekkelijke prijs. Hoofdzakelijk worden koffiebonen en gemalen koffie
verkocht. Ook kunt u bij koffiecasa
terecht voor fairtrade koffie. Deze
koffie is erg populair, mede doordat
deze koffie weinig in supermarken
verkrijgbaar is.

Doelgroep:
De koffie wordt verkocht aan particulieren en aan bedrijven. Veel
kleinere bedrijven zoals assurantie
kantoren, kap salons, schilderbedrijven, vinden koffiecasa.nl. Voor

naastgelegen bedrijfswoning wordt
omgezet in een burgerwoning.
Het college werkt mee aan het nieuwe
bestemmingsplan. Omdat de garage
in een woonomgeving ligt, is sanering
van de bedrijfsgebouwen wenselijk,
vindt het college. Ook op de nieuwe
plek aan de Berkenstraat moet de
bestemming wijzigen. Op deze locatie zijn nu alleen landbouwverwante
bedrijven toegestaan.

Betaalbaar en duurzaam

Prijswinnaar ‘Woonidee Venray 2020’
bekend

hun is het handig om achter bureau
te bestellen, en aan de deur geleverd te krijgen.

In Hotel Asteria werd Rick Abelen op vrijdag 21 november door de jury uitgroepen tot winnaar van Woonidee
Venray. Woonidee is een prijsvraag waarbij jonge en beginnende architecten werden uitgedaagd om een
nieuw woningtype te ontwikkelen. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 euro.

Onderscheidend vermogen:
Klantvriendelijkheid en klanttevredenheid staan bij Koffiecasa.
nl op de eerste plaats. De koffie
wordt aangeboden tegen een zeer
scherpe prijs. Het assortiment is zo
dat met ieder budget kwaliteitskoffie besteld kan worden.
Met de duidelijke website kunt u
zoeken op koffie-sterkte of merk.
Bij iedere koffie een omschrijving
van de typische kenmerken. De koffie wordt verstuurd met PostNL,
thuisgeveverd, of op een PostNL
punt. Natuurlijk bent u ook welkom
om de koffie op te halen. Voor de
verpakking wordt uitsluitend recyclebaar materiaal gebruikt.

vanaf

De beste kofe voor een verrassend lage prijs

www.koﬃecasa.nl

bedrijfspand en meer buitenruimte.
Het garagebedrijf ligt nu in een woonbuurt en wil verplaatsen naar een
bedrijfslocatie aan Berkenstraat 2, die
net buiten de dorpskern ligt. Op deze
plek van een voormalige agrarische
onderneming staan bedrijfsgebouwen die Wejebe na een renovatie in
gebruik gaat nemen. Een mogelijke

verhuizing naar De Hulst in Venray of
Vennendreef in Oostrum is overwogen
maar bleek geen goede optie, omdat
de meeste klanten van Wejebe binnen
een straal van vijf kilometer wonen
waarvan bijna de helft in Blitterswijck.
De locatie aan de Oude Heerweg
behoudt na de verhuizing een bedrijfsbestemming voor een lichtere milieucategorie. Het plan voor de langere
termijn is om er een woonzorgcomplex of kleinschalige woningbouw te
realiseren. De bestemming van de

€ 5.K4ilo9
per

Uw online koﬃewinkel uit Venray

De spanning op de woningmarkt
vraagt om nieuwe ideeën en creatieve
concepten. Venray Bloeit organiseerde
daarom in samenwerking met de
gemeente Venray, de Woontafel en de
Rabobank Horst-Venray een prijsvraag
waarin jonge en beginnende architecten werden uitgedaagd om een nieuw
woningtype te ontwikkelen. Een
woningtype dat geschikt is voor een
eenpersoonshuishouden en waarbij
rekening is gehouden met ’betaalbaarheid’ en ‘duurzaamheid’.

Tijdens een middag in Hotel Asteria
werden de mensen welkom geheten door wethouder Jan Loonen.
De juryleden Sander van Lier en Johan
Driessen lichtten vervolgens het juryrapport toe en maakten de prijswinnaar bekend. ‘’We zijn blij met de
initiatieven die zijn binnengekomen.
Geweldig om te zien dat er wordt
meegedacht over een nieuwe manier
van wonen. We zijn onder de indruk
van het resultaat’’, aldus Sander van
Lier. Uiteindelijk werd de prijs uitge-

reikt door Andre Tonen, voorzitter
van Venray Bloeit en Jan Jenneskens,
wethouder van de gemeente Venray.
Er wordt momenteel bekeken of het
winnende ontwerp ook daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden.
De prijsvraag ‘Woonidee Venray’ vond
dit jaar voor het eerst plaats. Of er
in 2021 opnieuw de mogelijkheid
bestaat om nieuwe ideeën en creatieve concepten aan te leveren voor de
woningmarkt in Venray, wordt binnenkort besloten.

Coronabeperkingen
vanaf

sinterklaas
cadeaus!
ga nu naar onze (online) fanshop en
scoor de leukste sinterklaascadeau’s!

Schouwburg Venray gesloten tot medio
december
Schouwburg Venray heeft besloten haar deuren te sluiten tot medio december, net als De Artiest eten &
drinken. De voorstellingen tot medio december zijn in overleg met impresariaten en artiesten geannuleerd.
Hiervoor is gekozen omdat onder de
huidige omstandigheden het onmogelijk is om voorstellingen te faciliteren. Maar ook wil het theater gehoor
geven aan het minimaliseren van contactmomenten. Het Venrayse theater
bekijkt medio december opnieuw de

mogelijkheden om de deuren te openen voor repetities, vergaderingen en
andere activiteiten.
Schouwburg Venray zet zich in om
voor de voorstellingen een nieuwe
datum te vinden. Daarbij doen ze een
beroep op het geduld van de ticket-

kopers en vragen ze gasten om de
tickets te bewaren. Zodra er meer
bekend is over een nieuwe datum of
definitieve annulering, dan nemen zij
contact met de ticketkopers op.

0312 \ jongeren
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15-vragen aan

Jeff Collet Venray
gaan op hoe de wereld in elkaar
steekt.

Wie is jouw voorbeeld?
Ik kan me er eigenlijk geen bedenken. Er zijn veel mensen in mijn
leven waar ik tegenop kijk en graag
van wil leren. Maar niemand die ik
als een voorbeeld zie.

Naar welke muziek luister jij
vaak?
Mijn favoriete muziekgenre is
heavy metal. Dit is begonnen toen
ik klein was. Mijn vader heeft me
toen ik een kind was laten luisteren naar bands zoals Motörhead
en Black Sabbath. Dit ben ik altijd
blijven luisteren maar hoe ouder
ik werd, hoe breder mijn smaak
in dit genre verbreed werd. Nu is
mijn favoriete band Amon Amarth.
Ik vind het ook leuk om kleinere
bands te luisteren.

Hou je meer van de herfst of
juist meer van de lente? En
waarom?
Hoewel ik vind dat alle seizoenen
hun mooie eigenschappen hebben,
zou ik toch de lente kiezen boven
de herfst. Ik vind het mooi om te
zien hoe alles in de natuur na de
winter weer nieuw leven krijgt.
Voor mij is de buiten temperatuur
in de lente perfect. Niet te koud en
niet te warm. En ik ben jarig in de
lente. Dat speelt er ook in mee.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Jeff Collet
18 jaar
Roc Nijmegen
Venray

Als je kon vliegen, waar zou je
als eerste naartoe gaan?
Als ik kon vliegen, dan zou ik als
eerst naar een land gaan waar ik
niet zomaar zou kunnen komen.
Ik vind het interessant om te leren
over verschillende culturen en hun
geschiedenis. Het liefst een land
buiten Europa. Ik vind het oude
Egypte interessant, dus Caïro schiet
me als eerst te binnen. Ik wil
graag meer leren over hoe de
oude Egyptenaren leefden, waar
ze in geloofden, hoe hun maatschappij in elkaar zat et cetera.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?
Op een vrijdagavond ga ik het
liefst naar concerten. Voor de
coronacrisis deed ik dit regelmatig. Mijn favoriete muziekgenre is
heavy metal, dus mijn keus voor

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

een concert was vaak een metalconcert.

Wat is jouw droombaan?
Alhoewel ik het leuk vind om
pizza’s te bezorgen bij Domino’s
Venray, heb ik als doel om geschiedenis docent te worden op het
voortgezet onderwijs. Ik zit nu in
mijn examenjaar op de opleiding
onderwijsassistent en wil volgend
jaar naar het hbo. Maar als ik het
echt zo makkelijk voor het zeggen
had, dan verdien ik het liefst mijn
geld als muzikant. Dát zou mijn
droombaan zijn.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Het boek dat ik voor het laatst
gelezen heb is The Silmarillion.
Dit boek is geschreven door J.R.R.
Tolkien. Deze man heeft in zijn tijd
ook The Lord Of The Rings en The
Hobbit geschreven. Dit boek speelt
zich in meerdere eeuwen af voor
het verhaal van zijn anderen boeken. In dit boek wordt diep inge-

Het beste advies dat ik heb gekregen is dat je het beste, respectvol
in het leven kan staan. Als ik het
niet eens ben met bepaalde mensen, vind ik het toch belangrijk om
ze te respecteren. Zelfs als ik het
misschien nooit met die mening
eens zal zijn.

Heb je een verborgen talent?
Heel erg nuttig is het niet, maar
als ik een verborgen talent van
mezelf zou kiezen is dat ik stemmen en accenten goed kan imiteren. Het hoeft maar een accent
te zijn van een acteur zoals Sean
Bean. Maar het kan ook een stem
van Samson uit Samson en Gert
zijn. Zoals ik al zei, totaal niet nuttig, maar wel iets waar ik een klein
handje vol mensen vrolijk mee kan
maken.

Wat zou je nog graag willen
leren in je leven?
Ik zou in mijn leven graag willen
leren om nog meer instrumenten te
kunnen bespelen. Ik kan basgitaar

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.

Longolie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.

spelen en ik oefen ‘harsh vocals’
die voorkomen in de extremere
metal. Maar ik zou graag willen
leren om piano te spelen of elektrische gitaar. Het meest van allemaal
zou ik willen leren zingen.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
Er is niet één film waarvan ik vind
dat iedereen hem gezien moet
hebben. The Lord Of The Rings zijn
wel drie films die ik aan iedereen
aanraad. Zelfs als je niet van fantasy houdt, zijn dit prachtige films.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Wanneer ik iets te snacken pak, ga
voor een gezonde keuze. Alhoewel
ik twee jaar geleden nog wat
anders had gezegd. Toen vond ik
het veel te lekker om regelmatig
een Marsje of een Twixje te pakken. Maar tijdens de lockdown ben
ik nieuwe dingen gaan proberen en
ontdekken. Zo ben ik erachter gekomen dat gezond eten eigenlijk heel
erg lekker is. Ik ben er toen achter
gekomen dat ik geen genoeg krijg
van bananen.

Van welk attractiepark krijg
zou jij een abonnement van
willen hebben?
Als ik een attractiepark mag kiezen,
zou ik er eentje kiezen met weinig
achtbanen. Daar ben ik namelijk
best wel bang voor.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?
Mijn beste vrienden heb ik leren
kennen op de middelbare school,
eentje op de basisschool en andere
op het mbo en bij concerten.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is zonder
twijfel mijn leren jas. Deze jas heb
ik vier jaar geleden van mijn vader
gekregen als kerstcadeau. Hiervoor
droeg ik een leren jas die van hem
was in zijn jeugd. Zodra het weer
koud genoeg is, neem ik deze jas
overal mee naar toe. Naar mijn
stage, naar school, eigenlijk elk
moment waarop je een jas aan zou
kunnen doen. Als deze jas beschadigd of vies is, koop ik absoluut
geen nieuwe, ik laat hem dan
maken of maak hem zelf schoon.
Mijn leren jas begint langzamerhand een deel van mij te worden.

Tekst: Maud Rötjes

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.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Hoi

Column

Pesten
Ik ga praten over de vijf ergste
jaren van mijn leven. Ik werd
gepest van groep 8 tot en met
mijn vmbo examenjaar.
Het begon allemaal in groep 8.
Twee jongens begonnen mij te
pesten. Ik was altijd al het buitenbeentje in het Veulen. Ik gaf mijn
eigen mening en deed wat ik zelf
wilde. Ik werd dan ook al vanaf
groep 5 buiten gesloten en dat
werd alleen maar erger. Ik werd
uitgescholden en er werd gezegd
dat ik mezelf maar beter kon vermoorden. Het stopte pas toen ik
het vertelde aan de docent. In de
brugklas werd ik opnieuw gepest,
maar nu waren de jongens met
z’n vieren. In de tweede liep het
uit de hand. Iemand was jarig,
dus iedereen was in het Veulen.
Daar werd mijn fietssleutel gestolen en boven mijn hoofd overgegooid. Eén van de ‘populairdere’
meiden kwam toen voor mij op
en het hield even op. Ik ben haar
nog altijd dankbaar dat ze voor mij
is opgekomen. Helaas moest zij
weg, waardoor het pesten gewoon
weer door ging. Zo werd mijn fiets
kapot gemaakt en in de bosjes
verstopt. Iedereen was aan het
lachen, terwijl ik aan het huilen
was. De avond eindigde met één
van de jongens die mij twee keer
heeft getrapt. Die avond ben ik
huilend naar huis gefietst en heb ik
het contact verbroken met iedereen in het Veulen. Mijn eerste zelfmoordpoging was een week na die
avond. Ik had ook nog een vriendinnengroep in de derde op school
en die begonnen mij voor drie
maanden te pesten. Mijn mentor
en teamleider deden niks. Vier jaar
gepest worden doet iets met je en
ik heb nog eens vier zelfmoordpogingen gedaan. Ik was alleen en
had niemand meer. Het hield allemaal pas op toen ik naar de havo
ging. De mensen die mij gepest
hebben of er naar hebben gekeken hebben mij gebroken, kapot
gemaakt. Het heeft mij veel tijd
gekost, maar ik ben nu sterker dan
ik ooit geweest ben. Ik hoop dat
de mensen die mij gepest hebben,
zich realiseren wat ze hebben aangericht. Ik ben er nog, maar voor
veel mensen is dit heel anders.
Denk je aan zelfmoord?
Praat erover. Bel 0800-0113 of
chat via 113.nl

Jacky
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CDA Venray

Menselijke maat, politiek en regelzucht
Het coronaverhaal en de toeslagenaffaire lijken niets met elkaar te
maken te hebben, maar praten wij over corona dan willen wij
alleen maar zekerheden horen zoals wanneer wij weer naar het
café kunnen en wanneer wij gevaccineerd worden.
Allemaal onzekerheden die niet
te voorspellen zijn. Bij de toeslagenaffaire hebben wij er zo’n
politieke, bestuurlijke bureaucratische regelgeving van gemaakt dat
niemand nog het overzicht heeft,
er is geen menselijke maat en
er is nog veel onzeker. Dus terug

Venray Lokaal

geholpen wordt met zijn problemen. Dit speelt zowel bij de landelijke, provinciale als gemeentelijke
instanties.

naar één loket waar de ambtenaar
gewoon dienstverlener is en de
burger eerlijk kan worden geholpen. Geen algoritmes en aannames maar feiten. De politiek moet
ervoor zorgen dat de ambtenaar
zijn werk kan doen en de burger
krijgt een aanspreekpunt waar hij

Jac Derikx
Gemeenteraadslid

Schone Lucht Akkoord
Ook de gemeente Venray zal het Schone Lucht Akkoord gaan ondertekenen. Dat heeft wethouder Cor Vervoort aan de gemeenteraad
medegedeeld.
Met dit akkoord committeren Rijk,
provincies en inmiddels 54 gemeenten zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te
verbeteren. Met deze aanpak streven zij naar een gezondheidswinst
van minimaal 50 procent in 2030 ten
opzichte van 2016. Dat betekent dat
mensen langer, gezonder en met

snel bij om hierover vragen aan het
college te stellen. En niet te vergeten
belangengroeperingen van bezorgde
inwoners, die dit als een kans zagen
om de luchtkwaliteit te verbeteren.
De wethouder wilde eerst onderzoeken wat het akkoord gaat betekenen
voor de gemeente, ofwel: waar leggen we ons op vast? “Dat onderzoek
is dus afgerond, het tekenen van het
Schone Lucht Akkoord is niet meer
dan een logische stap in de goede
richting”, aldus wethouder Vervoort.

meer kwaliteit leven.
In ons verkiezingsprogramma van
2018 heeft Venray Lokaal het belang
van gezonde lucht nadrukkelijk
genoemd. In januari van dit jaar
2020 bleek dat diverse gemeenten
en provincies het akkoord al hadden
getekend, maar dat Venray ontbrak
op deze lijst. We waren er dan ook

Uiteraard kan je het als gemeente
niet alleen. Wij van Venray Lokaal
zijn in ieder geval heel blij dat Venray
deze stap heeft gezet. Wat is het dan
toch weer toevallig dat van alle provincies alleen de provincie Limburg
tot nu toe nog getekend heeft.
Maar daar zullen ze ongetwijfeld hun
redenen voor hebben. Hopelijk gaat
dit alsnog snel gebeuren.

Toon Kerkhoff, 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.

Camping De Heldense Bossen zoekt een:

Enthousiaste
receptionist(e)

die tevens handig is met financiële cijfers
Wie zijn wij:
• 5-sterren camping in het Limburgse Helden
• gastvrijheid, vakantieplezier en arbeidsplezier staan bij ons centraal
• klein, vast team met informele lijnen
Wat houdt de functie in:
• vragen en opmerkingen beantwoorden over alles wat met de
camping en de omgeving te maken heeft
(en geloof ons… die vragen zijn echt heel erg divers)
• je zorgt ervoor dat gasten met een lach worden verwelkomd
en dat ze met een lach weer vertrekken
• je werkt daarnaast achter de schermen aan de (financiële)
administratie

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?

Teamleider food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P043695

Met jouw goede communicatieve vaardigheden kan je makkelijk met iedereen
door een deur. Als teamleider geeft jij namelijk leiding aan een ploeg van
ongeveer 8 tot 20 medewerkers op de productie afdeling.

Welke eigenschappen zoeken wij in onze nieuwe collega:
• sociaal, gastvrij en stressbestendig
• 16-20 uur per week gemiddeld inzetbaar, onder andere op zon- en
feestdagen en tijdens vakantieperiodes, tijdens het kampeerseizoen
(april tot en met oktober) werk je meer dan buiten het seizoen
• beheerst de Nederlandse en de Duitse taal goed, zowel mondeling
als schriftelijk
• heb je een toeristische opleiding afgerond en kennis van een
boekhoudprogramma, dan heb je een streepje voor

Expeditie medewerker (fulltime)

Wat bieden wij jou:
• salaris volgens de CAO Recreatie, passend bij je functie en ervaring
• flexibel rooster en werktijden
• mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen
• personeelsuitje, jaarlijks een gezellig personeelsfeest om het
seizoen goed af te sluiten en gratis gebruik van het zwembad
tijdens het seizoen

Voor een toeleveringsbedrijf voor de groenten verwerkende industrie zijn we op zoek
naar een gedreven teamleider. Je coördineert en inspireert een ploeg van 3 tot 4
medewerkers om iedere dag te presteren. Iets voor jou?

Ben jij die enthousiaste receptionist(e)
die ons team komt versterken?
Reageer dan zo snel mogelijk,
uiterlijk 6 december a.s.
Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar
personeelszaken@deheldensebossen.nl
t.a.v. mevr. Linda Peeters.

Meer informatie over ons bedrijf vind je op:

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Regio Horst | Vac. Nr. P043054

Je boerenverstand gebruiken; spreekt dat jou aan? Ter uitbreiding van het team zijn
we op zoek naar een zelfstandige expeditie medewerker. Gezamenlijk zijn jullie
verantwoordelijk voor de levering van het hoogwaardige product aan klanten over de
hele wereld!

Teamleider productie (fulltime)
Regio Bergen | Vac. Nr. P040776

Meewerkend voorman tomaten (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P042996

In deze functie loop jij bij een moderne tomatenkwekerij voorop! Je bent namelijk
verantwoordelijk voor de operationele processen binnen de kas en zorgt dat alle
oogst- en gewaswerkzaamheden soepel verlopen.

Interesse? Neem contact op met Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

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

0312 \ opinie

15

Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Biodiversiteit in het Loobeekdal mag
niet wijken voor industrie in De Spurkt
Het College van B&W van Venray wil een bedrijventerrein op De Spurkt ontwikkelen om daar nieuwe of doorgroeiende Venrayse bedrijven te
vestigen. Daartoe wordt een ontwerp van het bestemmingsplan op 15 december voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 17 november heeft een aantal personen
op het zogenoemde Sprekersplein zijn
afwijzende meningen hierover kenbaar
kunnen maken. Het zogenoemde Loobeekdal
zou naar hun overtuiging natuurgebied
moeten blijven. Daartoe werd een aantal
argumenten gehanteerd, uiteenlopend van
vroegere besluiten van de gemeenteraad, het
handhaven van de huidige biodiversiteit tot aan
de mogelijke overlast voor bewoners van het

St. Annapark en de Brabander.
Hoewel wethouder Jan Loonen aangeeft dat er
zeker geen blokkendozen van grote logistieke
bedrijven zich daar mogen vestigen, zullen er toch
middelgrote bedrijven mogen komen. Vooral de
maakindustrie, de agrobusiness maar ook logistieke
bedrijven krijgen daar een mogelijkheid tot
uitbreiding echter op relatief kleinere kavels.
De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af wat
de inwoners van de gemeente Venray vinden van

de uitbreiding met een nieuw industrieterrein op
het gebied bij De Spurkt. Daarom wordt iedereen
uitgenodigd om gedurende de maand december te
reageren op de website op de stelling: Biodiversiteit
in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in
De Spurkt.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray november

Het gebruik van transparante afvalzakken veroorzaakt
oncontroleerbaar restafval
Komend jaar gaat de gemeente het huishoudelijk afval op een nieuwe manier ophalen. De gemeenteraad stemde met 25 voor en 2 tegen
toen het voorstel van het college in de raad werd voorgesteld. Dat voorstel houdt onder meer in dat plastic, blik en drinkpakken voortaan
eenmaal per twee weken in plastic zakken gratis aan huis wordt opgehaald. Die transparante plastic zakken worden door de gemeente
beschikbaar gesteld.
Dat was de reden van de Stichting Burgers van
Venray om gedurende de maand november
hierover een stelling op haar website te
plaatsen waarop de inwoners van Venray
hebben kunnen reageren. Uit het resultaat
van deze peiling blijkt dat 75 procent van de
reacties het eens is met de stelling. Men is
ervan overtuigd dat er nogal wat problemen bij
dit systeem zullen ontstaan. De genoemde te
verwachten problemen zijn nogal verschillend
van aard. De meest voorkomende reactie gaat
over de vervuiling op straat als de zakken
worden opengescheurd door honden of katten
en dat de zakken wegwaaien voordat ze worden
opgehaald. Ook het feit dat er toch restafval in
de zakken terecht komt wordt genoemd.
Uit de vele opmerkingen die op de website
Burgers van Venray zijn vermeld, zijn hierna
enkele opvallende reacties opgenomen.
Overigens kan men op die website onder ‘vorige
stellingen’ alle reacties nalezen.
Liliane vindt dat het leegmaken van de groene
GFT (1x per week) en grijze restcontainer (1x per

maand) aan huis prima kan. “Handhaven van de
glasbakken vind ik ook een prima idee. Dat andere
idee, die transparante zakken, vind ik absoluut
een zeer slecht idee. Ik zie ze vaak in diverse
gemeenten met tientallen aan een paal hangen
of op een hoop op het trottoir liggen. Gevolg:
voetgangers en fietsers kunnen er niet meer
langs, geen goed uitzicht meer en dus gevaarlijke
verkeerssituaties, maar bovenal wegwaaien van
de zakken, openscheuren van de zakken en een
enorme rotzooi. Bepaald geen visitekaartje voor
een wijk of gemeente, eerder een risicofactor voor
de volksgezondheid.”
Peter denkt dat dit een grote onhygiënische
smeerboel wordt. De bestaande plastic containers
zijn al een ramp. “Wie gaat de troep opruimen bij
weer en wind? De afvalophaler bepaalt dat een of
meerdere zakken niet goed zijn en laat ze staan.
Wie ruimt ze op? Over ongedierte in de zomer nog
maar niet te spreken. Overigens riekt dit een beetje
naar een statiegeldsysteem op die speciale zakken
in de toekomst. Sommige gemeenten kennen dit
al. O ja, gaat de gemeente op tijd altijd huis aan

huis voldoende zakken aanleveren?”
Bij de reacties van de groep tegenstemmers
viel de mening van Leon Cox op. Hij stelt dat de
transparante afvalzakken niet de veroorzaker zijn
van oncontroleerbaar restafval maar de mensen
zelf. “De vraag is eigenlijk waarom gaan we naar
transparante zakken in plaats van ondergrondse
verzamelpunten? Mijn mening is dat een kleine
groep inwoners het voor de rest verziekt heeft
door allerlei afval in de bakken te doen waar
het niet voor bedoeld is. Als ik regelmatig bij de
Plus kijk, schieten de tranen in mijn ogen wat
de mensen daar achter laten. De beste oplossing
is transparante zakken met zo nu en dan een
steekproef.”

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

Ingezonden brief

Kostenanalyse reactivering vliegveld De Peel
Wel of geen kosten- batenanalyse met betrekking tot de reactivering van vliegveld De Peel? Of worden wij
hier over jaren het nieuwe Noord-Groningen? De vrees is dat bij een kosten-batenanalyse de balans in het
voordeel zou kunnen uitvallen van defensie. Dat is een terechte angst.
Maar het is natuurlijk wel zo dat
het eraan ligt welke aspecten
je meeneemt in die analyse. Ik
lees dat gedacht wordt dat het
zal gaan over de afgenomen
luchtkwaliteit, isolatie van panden
en bedrijfsbeëindiging, maar ik
lees niet dat er een leegloop zal
ontstaan in onze regio ten gevolge
van de enorme geluidbelasting.
Ik verwacht die leegloop. Massaal
zullen huizen in de verkoop gaan.
Het gevolg is een enorme daling

van de huizenprijzen. Maar het
gevolg is ook dat hier geen geschikt
personeel meer te krijgen zal zijn
voor bedrijven die hier zitten. Ook
zullen bedrijven wegblijven. Deze
regio zal net zo worden getroffen
als Noord-Groningen dat lijdt onder
de gevolgen van de gaswinning.
Achteraf de vergoedingen nog
regelen. Kijk naar Noord-Groningen,
dat is een eindeloze lijdensweg
waar geen eind aan komt. Is dat
wat we willen? We willen toch een

toekomst voor dit gebied Venray
en wijde omtrek? Kan het bestaan
dat een goede kosten-batenanalyse
wel nadelig kan uitpakken voor
ons? We moeten zorgen dat
alles wordt meegenomen. En
niet slechts de relatief kleine
aanpassingen. De impact van
het geluid dat de F35 produceert
wordt zwaar onderschat. Niet voor
niets heeft zo’n proefvlucht nog
niet plaatsgevonden. We moeten
nu afgaan op anderen. Laten

we ophouden de komst van die
vliegtuigen op vliegveld De Peel te
maken tot een randprobleem. Dat
is fout. We moeten haast maken
en niet wachten met het maken
van die analyse. Als we zien hoe er
inschattingsfouten zijn gemaakt met
het toestaan van die blokkendozen
op markante plekken in Venray,
maar ook elders. Als we nu zitten ‘te
slapen’, zitten we er straks mee. En
dan valt de bestuurders van nu veel
aan te rekenen.

Herman Etman
Smakt

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Willy’s Wereld

Column

Identiteit
Als ik tv-commercials voorbij zie
komen dan neem ik een grote
verandering waar ten opzichte
van de jaren waarin ik opgroeide.
Vroeger was het ondenkbaar dat
in een reclame over bedden
getoond werd dat er twee mensen van hetzelfde geslacht samen
slapen. Tegenwoordig is het de
normaalste zaak van de wereld.
We zijn een heel eind gekomen.
Of toch niet? Recentelijk vonden
er een paar gebeurtenissen plaats
waardoor we weer jaren terug
gingen in de tijd. Preutsheid en
afkeuring van homoseksualiteit
namen weer het nieuws in beslag.
Het begon met voetbalclub Emmen.
De club uit de Eredivisie wilde een
sponsorcontract aangaan met Easy
Toys. De KNVB vond dat niet te pruimen. Ze wilde geen link met een
bedrijf dat werkzaam is in de ‘seksindustrie’. Ajax wordt gesponsord
door Ziggo. Ik weet niet of men in
Zeist al weet wat er via dat bedrijf
allemaal de huiskamer in geslingerd
wordt. Nog gekker werd het in het
gereformeerde gedeelte van onze
samenleving. Er kwamen plots woorden voorbij als ‘identiteitsprofiel’
en ‘identiteitsverklaring’. Op bijna
tweehonderd reformatorische scholen in ons land moeten ouders een
verklaring tekenen waarbij ze een
homoseksuele leefstijl afwijzen.
Uitgerekend de minister van onderwijs verklaarde in eerste instantie
dat scholen homoseksualiteit mogen
afkeuren. Na een zee van kritiek
krabbelde hij terug, maar de gedane
uitspraken verdwijnen daarmee niet.
Gelukkig is er een motie aangenomen die een einde moet maken aan
dit soort praktijken. Het is ondenkbaar dat we in deze tijd dit nog
tolereren. Godsdienstvrijheid is een
groot goed in dit land. Echter, er is
veel kritiek, en volgens mij terecht,
op sommige imams en moslimscholen die te ver gaan in indoctrinatie.
Maar waarom is het zo moeilijk om
diezelfde kritiek toe te passen op
christenen? Ieder zijn eigen geloof
maar als het aan mij lag dan zou het
uit het openbaar leven verdwijnen.
Geloofsbelijdenis is iets dat achter de
voordeur of in het gebedshuis thuishoort, niet op een school met kwetsbare en beïnvloedbare jongeren.
Uiteraard mag je laten zien waarin
je gelooft, maar net zoals met Easy
Toys, wat je er mee doet kan het
beste thuis.
Hou vol!
Willy
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daar word ik vrolijk van
GRATIS
BEZORGD!

FullHD

GRATIS
BEZORGD!

329,-

SMART

4K

299,-

FHD TV 32PFS6855/12

ULTRA HD

999,-

SMART

799,-

4K TV UE65TU7170SXXN
• 65” (165 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV
• Crystal processor 4K

• 32’’ (80 cm) • Full HD • Pixel Plus HD • HDR 10

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

Scheerapparaat S1121/41
• Afspoelbaar • Zelfslijpende messen
• Voor nat en droog scheren • ComfortCut

9

7

KG

29,99

KG

25,-

1600
T/PM

699,-

699,-

549,-

519,-

59,95

39,-

Elek. tandenborstel D12.513
• Met geïntegreerde timer
• Voor volwassenen

Wasmachine WW90J6603EW/EN

Wasdroger WTH83V75NL

• Energieklasse A+++-30% • Vulgewicht: 9 KG • 1600 tpm
• EcoBubble • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Energieklasse A++ • Vulgewicht: 7 KG • Warmtepomp
• AutoDry • AntiVibration Design

Nóg meer
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Sint
acnktelieen osnline op
in de wi ptummers.nl
www.e

99,-

59,Heteluchtfriteuse GF252HL
• Voor 800 gr. frietjes • Met snackverdeler
• Bakken, braden en frituren met minder vet

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

