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Alternatieve carnaval
Carnavalsvereniging de Schanseknuppels bood dit weekend alle inwoners van Castenray een alternatief carnavalsprogramma. Op zaterdagochtend 13 februari was er voor de jeugd
een speurtocht door het dorp. Het was koud maar de jeugd vermaakte zich prima. Daarnaast stond er op zaterdagavond een compilatie van dertig jaar zitting en op zondag
14 februari de Groete Caselse Carnavalsquiz met presentatoren prins Eddie en vorst Roel op het programma. De Schanseknuppels hoopte hiermee het vastelaovendvlammetje
toch een beetje brandende te houden bij de inwoners van Castenray.

Meerderheid dorpsbewoners in gemeente Venray tegen windmolens
Ruim twee derde van de inwoners van gemeente Venray wil geen windmolens. Dat blijkt uit de enquête van
Windpark Venray. Van de 571 deelnemers stemde 68,6 procent (392 personen) tegen een windmolenpark.
Vooral inwoners van de ‘bedreigde’ dorpen vulden de enquête in. Oirlo was koploper met 199 deelnemers en
hiervan stemde 77 procent tegen. Kwartiermaker Frank van Bussel van Windpark Venray presenteerde de
uitslag in de digitale informatiebijeenkomst van maandag 15 februari.
Ook de meeste inwoners van Castenray
(71 procent), Geijsteren (67 procent),
Wanssum (66 procent) en Oostrum (53
procent) zien windmolens niet zitten.
De tegenstemmers maken zich zorgen
over hun gezondheid en leefgenot door
geluidsoverlast en slagschaduw. Ook
vinden ze dat er betere alternatieven
(biomassa en zon op dak) zijn en dat
gemeente Venray de energiedoelen
ook haalt zonder windmolens.

Dorpstafelgesprekken
Enkele inwoners vroegen zich af

waarom het onderzoek niet wordt stopgezet. “De uitslag van de enquête is
toch duidelijk. De nee-stemmen moet
het zwaarst wegen”, zei Jaap Heukers
uit Castenray. Math Pijnappels uit
Oostrum wees erop dat veel mensen niet kunnen deelnemen aan de
online informatieavonden. “Omdat
ze digitaal niet kunnen vergaderen. Het zou toch te gek zijn dat er
op basis van dit soort bijeenkomsten
windmolens komen van 250 meter
hoog.” Frank van Bussel erkende dat
inwoners in de enquête aangaven de

dorpstafelgesprekken te missen.
Uit de uitslag blijkt ook dat 22,6 procent onder voorwaarden windmolens
wil toestaan en 8,7 procent vindt een
windpark prima. “Het is helder dat
er geen draagvlak voor is. Meer dan
90 procent is tegen. Wat moeten we
dan nog verder onderzoeken”, vroeg
Bianca Ambrosius uit Wanssum zich
af. Wilbert Flinsenberg uit Oirlo haalde
aan dat in zijn dorp al enkele zonneparken komen. “Het lijkt wel of alles
rond Oirlo wordt geconcentreerd.”
Dionne Boks uit Geijsteren vertelde

dat gemeente Venray in Nederland in
het gebied ligt met de minste wind.
“Bio-energie is een goed alternatief.
Dat staat al in een onderzoek uit 2005.
Waarom wordt biomassa niet meegeteld?”

‘Geen vooropgezet plan’
Frank van Bussel reageerde dat de
gemeenteraad in beleidskader KODE
de ambitie voor windmolens heeft
uitgesproken. Voor de zomervakantie
brengt de kwartiermaker zijn rapport
uit. “De gemeenteraad bepaalt dan of
we doorgaan.” Rob Zanders uit Oirlo
toonde zich geen tegenstander. “De
windmolens komen in mijn achtertuin
en ik vind dat we hier serieus over na
moeten denken. Er liggen ook kansen
waarbij revenuen in de regio blijven.”

Zanders vroeg zich af wat er gebeurt
als de gemeenteraad ‘nee’ zegt en
er toch projectontwikkelaars zijn die
een deal sluiten met grondeigenaren
en een windpark willen oprichten.
“We moeten ons niet laten verrassen”,
zei de Oirlonaar. Frank van Bussel
erkende dat dit kan. “Als de initiatiefnemer binnen de wet blijft, is het
aan de gemeente om mee te werken
vanuit ruimtelijk oogpunt.” Wethouder
Jan Jenneskens (D66) meldde dat een
windpark ‘geen vooropgezet plan’
is. “Iedereen mag een mening hebben. De resultaten komen samen in
een rapport dat we voorleggen aan
de gemeenteraad. Die bepaalt wat de
volgende stap is.”
Tekst: Henk Willemssen
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Meer dan alleen ‘chillen’

Jongerencentrum The B gaat zich richten op
talentontwikkeling jeugd
Het nieuwe bestuur van jongerencentrum The B in Venray is volop bezig
met het uitwerken van een toekomstplan. Daar hoort ook een nieuwe
uitstraling bij: zowel het gebouw als de visie van het jongerencentrum
wordt onder handen genomen. The B wil meer betekenen voor de jeugd
dan alleen het organiseren van feesten. “The B wordt een veilige en
prettige ontmoetingsplek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en zich
kunnen ontplooien.”
Het was de bedoeling dat de bezoekersaantallen van The B gestaag
groeiden in 2020. Echter kwam het
coronavirus het land binnen, waardoor
het Venrayse jongerencentrum geen
activiteiten kon organiseren voor de
jeugd. Toch was de sluiting van het
jongerencentrum de kans om de structuur binnen de organisatie op orde te
krijgen. Ivo Heuts, kwartiermaker van
gemeente Venray, heeft het inmiddels nieuwe bestuur, daarbij geholpen. “The B gaat zich meer richten op
het worden van een veilige en prettige ontmoetingsplek waar activiteiten
worden georganiseerd die bijdragen
aan talentontwikkeling van de jeugd.
Ook het ‘chillen’ komt terug, maar het
jongerencentrum wil meer bieden dan
alleen grote feesten. The B koerst op
wekelijkse inloopavonden, masterclasses en terugkerende activiteiten voor
en door jongeren”, legt Ivo Heuts uit.

Nieuwe uitstraling
Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er
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een hoop nieuwe vrijwilligers nodig,
vertelt Rene Kuenen, voorzitter van
The B. “Het is lastig om in deze tijd
nieuwe vrijwilligers te vinden, maar
het is zeker haalbaar. We hopen op
een sneeuwbaleffect als de eerste
vrijwilligers zich melden.” Een nieuwe
uitstraling van The B gaat daar volgens
Rene aan bijdragen. “We zijn samen
met Ivo bezig met een wervingscampagne en daar hoort ook een nieuwe
look van The B bij. We hebben een
investering gedaan om het gebouw te
voorzien van nieuw licht- en geluidsapparatuur. Daarnaast is een commissie aan de slag om het interieur
te veranderen.” Ivo: “Ook is er een
nieuwe website gemaakt die binnenkort de lucht in gaat. Daar hoort
tevens een nieuw logo en de slogan
‘Be you’ bij, wat betekent dat je jezelf
kan zijn en kunt ontplooien in The B.
Om deze boodschap naar buiten uit
te dragen, gaat het bestuur actiever
op sociale media berichten posten.
Daarnaast wil ze flyers en posters verspreiden om nieuwe vrijwilligers te
benaderen.”
Om deze campagne te financieren
doet de gemeente Venray een duit in
het zakje. Vorig jaar is een bedrag van
20.000 euro beschikbaar gesteld om
de zes jongerencentra in gemeente

De nieuwe uitstraling van The B

Venray te helpen met de toekomst.
“Mijn rol gaat vooral uit naar OJC DIM
en The B, omdat deze jongerencentrums de meeste aandacht nodig
hebben en dus ook de meeste kosten
maken”, legt Ivo uit. Toch is het niet
haalbaar om alleen met het geld van
de gemeente de toekomst voor The
B veilig te stellen. Daarom heeft het
bestuur naar andere mogelijkheden
gekeken. “We hebben nog een potje
waar we dit uit kunnen financieren.
Daarnaast zijn we met sponsoren in
gesprek, gaan de activiteiten geld
opbrengen en stellen we het pand in
de loze uren beschikbaar voor verhuur.

Maatschappelijke partners kunnen
in het gebouw vergaderen of feestjes geven, wanneer het niet wordt
gebruikt voor onze eigen activiteiten.
Met al deze inkomsten komen we
hopelijk dit jaar in een gezonde situatie terecht”, vertelt Rene.

Binding jeugd
De coronacrisis heeft dan wel geen
winst opgeleverd voor The B, maar
ook geen schade. Rene: “De huur is
betaald met de subsidieregeling van
de gemeente. Verder hoeven we geen
werknemers te betalen, omdat onze
organisatie draait op vrijwilligers. En

de drank hebben we grotendeels kunnen retourneren aan onze leverancier.
Onderaan de streep hebben we geen
kosten gehad. We willen nu vooruit,
maar dat kan helaas nog niet.” Die
behoefte is er ook onder de jeugd,
verklaart Ivo. “Ze zijn het beu om
thuis te zitten. Om de komende tijd te
overbruggen, kijkt The B naar online
mogelijkheden om de binding met
de jeugd te houden.” Rene: “Zodra de
jongerencentrums open mogen, hopen
we dat de jeugd ons als eerste gaat
vinden.”
Tekst: Jeanine Hendriks

BiblioNu verwacht dit jaar een tekort
De begroting van BiblioNu voor 2021 is niet sluitend. De bibliotheekorganisatie, met vestigingen in Venray en Horst aan de Maas, verwacht dit jaar
een verlies van 22.725 euro.
Het College van B&W van gemeente
Venray erkent dat 2021 een lastig jaar
wordt voor BiblioNu door de coronacrisis en de geplande verhuizing naar het
voormalige Albert Heijnpand aan het
Henseniusplein in Venray. Daarnaast
maakt de bibliotheek een transformatie door.
Gemeente Venray geeft dit jaar
644.763 euro subsidie. Dat is iets meer
dan de bijdrage van 631.414 euro voor
2020. BiblioNu draait met een begro-

ting van 1,5 miljoen euro. De bibliotheekorganisatie is voor 80 procent
van de inkomsten afhankelijk van de
gemeenten. Horst aan de Maas geeft
dit jaar 555.663 euro subsidie. Beide
gemeenten steken samen 1,2 miljoen
euro in het bibliotheekwerk.
BibioNu wijst erop dat landelijk
de gemiddelde bijdrage van een
gemeente 24,38 euro per inwoner is.
Venray betaalt 14,84 per inwoner en de
bijdrage van Horst aan de Maas ligt nog

iets lager. Uit de begroting blijkt dat
de vestiging in Venray dit jaar met een
positief saldo draait van 14.090 euro.
Bij de vestiging in Horst rekent BiblioNu
op een tekort van 36.814 euro.
De gemeenteraad van Venray nam
tijdens de begrotingsbehandeling op
5 november 2020 een motie aan voor
meer ruimte in het nieuwe pand. Zeven
van de acht fracties, behalve het CDA,
vrezen dat de ruimte van 1.200 vierkante meter te krap is. De bibliotheek

huist momenteel aan de Merseloseweg
in een gebouw van 2.100 vierkante
meter.
In de motie werd het college opgeroepen het ontwerp en de indeling te
herzien. In een reactie op de motie
laat wethouder Anne Thielen (CDA)
weten dat volgens de wens van de
raad de fietsenstalling wordt verkleind.
Daardoor ontstaat extra ruimte die
wordt ingevuld voor het vergroten van
de jeugdafdeling van de bibliotheek.

Gemeente Venray gaat samenwerking aan
met Horst aan de Maas
De gemeenten Venray en Horst aan de Maas hebben de afgelopen twee jaar onderzocht of samenwerking op onderdelen van de bedrijfsvoering
voor beide organisaties voordelen op kan leveren. Geconstateerd is dat samenwerking binnen de vier vakdomeinen informatievoorziening/WOZ,
financiën, HRM en KCC/burgerzaken, kan leiden tot kwaliteitsverbetering, vermindering van kwetsbaarheid en beheersing van kosten voor beide
gemeenten. De raad van gemeente Venray stemde dinsdag 9 februari in met de samenwerking.
Alleen Samenwerking Venray en
de VVD stemden tegen de samenwerking. Martin Leenders van
Samenwerking Venray vroeg zich af
of het zinvol is om deze samenwerking aan te gaan. “Nut en noodzaak
is niet aangetoond. De verbetering

van de kwaliteit is niet gegarandeerd en de kwetsbaarheid wordt
niet opgelost, daarvoor is de omvang
van de samenwerking te klein. Als de
schaal wordt vergroot, heeft het pas
zin. Laat aan de voorkant andere
gemeenten aansluiten.”

VVD Harrie Oosterhout is kritisch op
de bestendigheid van de constructie. “Het afbreukrisico is reëel.” Hij
wilde dan ook weten of de gemeente
na een tijd nog uit de samenwerking
kan stappen. Daar was wethouder Jan
Jenneskens duidelijk over. “We gaan

de komende periode aan de slag.
We hebben gezegd dat we na 1,5 jaar
een evaluatie doen om te bepalen
hoe we verder zullen gaan. Dat is
geen go of no-go moment.”
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Adver torial

Raayland College Venray
start met Agora-klas
Het Raayland College in Venray begint vanaf september in samenwerking met Initiatiefgroep Agora Venray en omstreken als eerste
school in de gemeente Venray een klas volgens de Agora filosofie. Het
Raayland wil met deze nieuwe, extra leerweg tegemoet komen aan
de wens vanuit de ouders voor een flexibelere inrichting van het
onderwijs, waar meer persoonlijke aandacht is voor leerlingen en zij
meer eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces en de focus
ligt op een brede ontwikkeling.
Agora-onderwijs is voor leerlingen
met een vmbo, havo of vwo basisschooladvies. Het onderwijs werkt
als een leercommunity waar men
elkaar ontmoet, waar zelfkennis
groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden
worden ontdekt. Leerlingen doen
dat aan de hand van challenges
(leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel. Docenten zijn er
om de leerlingen te begeleiden bij
hun persoonlijke leerroute en heten
daarom coaches. De coach stuurt,
stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.
Het standaard curriculum heeft
plaatsgemaakt voor vijf werelden van Agora. Leerlingen gaan
op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele,
maatschappelijke en sociale/ethische wereld. In eigen tempo haalt
de leerling na 4, 5 of 6 jaar zijn of
haar diploma.
Jolein Lakeman, Ellis Corstiaans en
Marijke Hoogink, oprichters initiatiefgroep Agora Venray, vinden het
als ouders belangrijk dat er een
Agora-klas komt, omdat een kind
vanaf dag één aan de slag mag met
zijn interesses en op zoek gaat naar
zijn talenten en ambities. “Alles
wat het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag hij als

vertrekpunt gebruiken. Daarmee
doet Agora optimaal recht aan
ieder kind, omdat het op zijn eigen
manier kan leren. Dit is een onderwijsvernieuwing waar we al jaren
voor strijden in deze regio en het
Raayland maakt dit nu mogelijk.
Wij zijn van mening dat kinderen
hiermee het beste worden voorbereid op hun vervolgopleiding en de
veranderende maatschappij.”
Volgens Bas van Rooijen, rector van
het Raayland College past het Agora
onderwijs in de nieuwe visie van
het Raayland College waarin kansen
bieden, maatwerk leveren en persoonlijke begeleiding van leerlingen centraal staat. “De Agora-klas
geeft hier op unieke wijze invulling
aan. Leerlingen werken en leren in
een gemengde groep qua niveau.
Hier krijgen ze de kans om zelf de
wereld te ontdekken en kennis op
te doen. Op basis van hun eigen
wensen, vragen en interesses stellen ze een persoonlijke leerroute
samen met hun coach.”
Het Raayland College streeft er
naar om in september 2021 te
starten met minimaal vijftien
en maximaal dertig leerlingen.
Op woensdag 24 februari is er een
voorlichting over de opzet en van
2 tot en met 12 maart 2021 is de
inschrijving.

Het verhaal van Kawa Ismaël
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Kawa
Ismaël. De uit Syrië afkomstige Kawa woont ruim 4 jaar met zĳn familie in Venray. Drie jaar geleden kwam
Kawa via gemeente Venray in beeld bĳ NLW-Groep. Hĳ deed op verschillende externe locaties werkervaring
op. Toen er een vacature als bĳrĳder bĳ kringloopwinkel 2Switch in Venray voorbĳ kwam, greep Kawa deze
kans met beide handen aan. Mede dankzĳ zĳn enthousiasme en actieve inzet stroomde hĳ per 1 februari
vanuit een ontwikkeltraject bĳ NLW door naar een reguliere baan bĳ 2Switch. Kawa: “Ik wil graag bĳ
2Switch blĳven, we werken hard, drinken gezellig koffie samen, hebben respect voor elkaar en helpen
elkaar”. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Odapark krijgt dubbele klap
te verwerken
Het Odapark in Venray beleeft lastige tijden. Het cultureel centrum voor hedendaagse kunst ontvangt 60.000 euro minder
subsidie van provincie Limburg. Door de coronacrisis loopt het
Odapark ook nog eens 50.000 euro aan inkomsten mis. Daardoor
was het onmogelijk een sluitende begroting voor 2021 in te dienen.
De subsidie van gemeente Venray
blijft met 60.000 euro op hetzelfde peil. Daarnaast ontvangt het
Odapark 8.353 euro voor het onderhoud van het beeldenbos waarin
65 beelden staan van internationale kunstenaars.
De grootste klap kreeg het Odapark
vorig jaar door het verlies van de
provinciale status van cultuurplaninstelling. Na twaalf jaar werd het
Venrayse kunstencentrum ingedeeld in een lagere categorie
waardoor de subsidie daalt naar
98.000 euro per jaar voor 2021 en
2022. In 2020 ontving het Odapark
nog 159.000 euro aan provinciale
subsidie.
Door de coronacrisis liepen vooral
de horeca-inkomsten flink terug.
Het bestuur nam maatregelen om
het gapende gat van 110.000 euro,
bijna een derde deel van de begroting, te dichten. Dat lukte deels
door afscheid te nemen van twee

van de vier betaalde medewerkers
en door te bezuinigen op andere
budgetten.
Toch kampt het Odapark dit jaar
nog met een exploitatietekort van
41.000 euro. De gemeente meldt
dat een subsidieverhoging niet te
verwachten is omdat er al tekorten
zijn in het sociaal domein.
Het Odapark-bestuur rekent erop
dat de gevolgen van de coronacrisis ook in een groot deel van 2021
merkbaar zullen zijn. Besloten is
de cultuureducatie af te stoten.
Odapark wil deze taak niet meer
zelf uitvoeren en samenwerking
zoeken met Cultura Venray en het
onderwijs. ‘Bezuinigen op cultuureducatie betekent dat we teruggaan naar de situatie van voor
2013. Wel rondleidingen maar geen
georganiseerde workshops en educatieprojecten meer met scholen’,
meldt het bestuur in de subsidieaanvraag.
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Dossier Loobeekdal

Start integriteitsonderzoek wethouder
Loonen
De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 9 februari het startsein gegeven voor een extern onafhankelijk onderzoek naar de handelswijze van wethouder Loonen in het dossier Loobeekdal. Bureau
Berenschot voert het onderzoek uit en presenteert de resultaten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór
het zomerreces. De raad bespreekt vervolgens de resultaten en de aanbevelingen in een (mogelijk extra)
raadsvergadering.
Aanleiding voor het onderzoek is
een artikel in de NRC van 8 januari
over de mogelijke rol van wethouder Loonen bij een gronddeal met
Waterschap Limburg. In dit artikel
staat de integriteit van wethouder
Loonen ter discussie. Het onderzoek
moet antwoorden geven op de vraag
in hoeverre wethouder Loonen sinds
zijn aantreden gehandeld heeft in
overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders
van de gemeente Venray en andere
geldende wet- en regelgeving. Het
onderzoek richt zich op het dossier
Loobeekdal en in het bijzonder de
gronddeal met het Waterschap in
2016.

Duidelijkheid
Het onderzoek is een initiatief van
het presidium (het overleg van
fractievoorzitters), dat op 12 januari heeft bepaald dat het onderzoek
nodig was. Vervolgens is een bureau
geselecteerd door een selectiecom-

missie, bestaande uit vier raadsleden. Een klankbordcommissie,
ingesteld door de raad, begeleidt
het onderzoeksbureau en voorziet
het van informatie. Martin Leenders,
woordvoerder namens de raad: “Het
is goed dat het onderzoek nu start.
De onzekerheid waarin we verkeren, brengt veel onrust met zich
mee. Binnen de raad, maar ook in
de Venrayse gemeenschap. Iedereen
wil duidelijkheid over de vraag of de
handelswijze van de wethouder in
dit dossier juist geweest is. Ook voor
de persoon Jan Loonen en zijn gezin
is de impact van deze kwestie groot.
Dat realiseren we ons. Hoe eerder
die duidelijkheid er is, hoe eerder de
rust terugkeert en we ons weer kunnen focussen op ons belangrijke werk
voor de toekomst van Venray”.
Bureau Berenschot onderzoekt onder
andere wat de privé-belangen van
wethouder Loonen en zijn familie zijn
in het gebied Loobeekdal, hoe deze
zich hebben ontwikkeld sinds 2010,

of er (financiële) transacties plaats
hebben gevonden met de gemeente,
waterschap en/of provincie en hoe
die zijn die verlopen. Daarnaast
staan de volgende vragen centraal:
hoe is specifiek de gronddeal met het
waterschap in 2016 tot stand gekomen? Hoe is het proces verlopen?
Welke prijs is er betaald en waarom?
In hoeverre is wethouder Loonen
sinds zijn aantreden als wethouder
in 2010 betrokken geweest bij het
dossier Loobeekdal en hoe heeft hij
gehandeld? Wat was zijn verantwoordelijkheid en hoe heeft hij daar
invulling aan gegeven? Wat en hoe
heeft wethouder Loonen sinds 2010
gecommuniceerd richting het College
van B&W en/of de raad over zijn
belangen in het Loobeekdal? Heeft
wethouder Loonen geprobeerd om
de besluitvorming en de voorbereiding daarvan omtrent het Loobeekdal
te beïnvloeden ten behoeve van zijn
privé belangen en de belangen van
zijn familie?

Heb jij ervaring in de elektrotechniek?
Ga jij samen met ons team
verdeelinrichtingen tot 6500 ampère
bouwen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over HG Industrial kun
je vinden op www.hg-industrial.nl

HG Industrial maakt deel uit van de Hotraco Group en is al ruim 30 jaar een toeleverancier voor de industriële
klant. Kerntaak daarbij is het ontwerpen en produceren van klant specifieke oplossingen op het gebied
van regelen, besturen en schakelen van processen en machines. HG Industrial heeft jarenlange ervaring en
specifieke en specialistische kennis als het gaat om installaties en projecten met onder meer vermogenspanelen,
besturingskasten, machinebesturingen, software applicaties, remote service, bedrijfsinstallaties, algemene lichten krachtinstallaties. Bij Hotraco Group werken circa 250 medewerkers.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Elektromonteur Verdeelinrichtingen
Als Elektromonteur verdeelinrichtingen ben je werkzaam
in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden
hebt om gevarieerd werk te doen. Je werkt voor een
sterk innoverend en ontwikkelend marktsegment, waarbij
creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je
bouwt zowel kleine als grote verdeelinrichtingen (tot
6500 ampère!) voor diverse klanten. Hierbij is jouw
technisch inzicht en creativiteit van cruciaal belang om
tot een goed eindresultaat te komen.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van verdeelinrichtingen a.d.h.v.
een schema;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. de
verdeelinrichting;
• Het opzetten van verdeelinrichtingen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) van de
verdeelinrichtingen a.d.h.v. een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven.

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO elektrotechniek opleiding of
vergelijkbare opleiding;
• Meerdere jaren werkervaring als monteur
verdeelinrichtingen;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een
leuk, enthousiast en hecht team. Ook ontvang je een
goed salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) met
prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de
CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf. Ook vanuit huis
werken behoort tot de mogelijkheden.
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)

Burnout in verschiet

Politiek wil dat jongeren
betrokken worden bij coronaimpactanalyse
De politieke partijen van gemeente Venray zijn het erover eens dat
de jeugd betrokken moet worden bij de corona-impactanalyse van
de gemeente. Dat bleek tijdens de raadsvergadering op dinsdag 9
februari. Alleen CDA vond dat de gemeente genoeg moeite doet om
de jeugd te benaderen.
Bas Künen (VVD) riep het
College van B&W op om de jeugd
te betrekken bij de aanpak van
de coronacrisis. “We missen de
jeugd volledig in de huidige
corona impactanalyse. Kinderen
en jongeren hebben het recht om
mee te praten met onderwerpen
die ze aangaan. We hebben het
over één derde van de Venrayse
inwoners. Nu is de jeugd bewust
buitenspel gezet, vanwege de
snelheid. Ik denk dat de jeugd
sneller is dan we in het gewend
zijn in het gemeentehuis.” De VVD
vroeg het college dan ook per
direct in gesprek te gaan met de
jeugd. De politieke partij kreeg,
behalve van het CDA, steun van
alle partijen.
Tino Zandbergen (Venray Lokaal)
vond het zorgelijk dat uit volksonderzoek blijkt dat 82 procent van de jongeren tegen een
burnout aan zit. “We roepen de
wethouder op om dit met de
hulpverleners in de gaten te houden. Daag de jongeren uit om

met ideeën te komen.”
Guus Reintjes van het CDA vond de
oproep richting het college onnodig. “Er staat een passage over de
jeugd in de impactanalyse van de
coronacrisis en dat vinden wij voldoende. Dat wil echter niet zeggen
dat wij niet voor de jeugd staan.”

Hoe kunnen we de
grote groep jongeren
bereiken?

Volgens wethouder Anne Thielen
is het fijn dat er zoveel aandacht
is voor de jeugd vanuit de politiek. “We zijn nog op zoek naar
hoe we de grote groep jongeren
kunnen bereiken die zich niet
meldt bij de bestaande organisaties. In de vierde coronarapportage zullen we een samenvatting
geven over hoe de jeugd is
betrokken.”

Aardgasloos in 2050

Venray gaat 1.140 gratis
warmtescans uitvoeren
In het kader van de overgang naar aardgasloos in 2050 is de
gemeente Venray stappen aan het maken met een transitie visie
warmte. In deze visie wordt beschreven hoe de gemeente ervoor
gaat zorgen dat de woningen en utiliteitbouw in de gemeente in
de komende dertig jaar aardgasloos worden. Om alvast een
start te maken, gaat de gemeente een gratis warmtescan uitvoeren bij 1.140 woningen.
Om niet af te wachten tot de visie
gereed is, is de gemeente begonnen met de eerste stappen. Eén
daarvan is het doen van een
warmtescan van een grote groep
oudere koopwoningen in Venray.
De gemeente heeft hiervoor een
innovatieve partner ingeschakeld, die in korte tijd veel woningen thermografisch kan scannen.
Op basis van deze scans maken
ze een adviesrapport met daarin
maatregelen die huiseigenaren
kunnen nemen om wooncomfort
te verhogen en kosten te verlagen.
Omdat dit in een koude periode
moet gebeuren, wordt deze actie
op korte termijn opgestart.

lager). Ook liggen alle woningen
in een redelijk aaneengesloten
gebied, wat volgens de gemeente
makkelijk is voor het uitvoeren
van de meting. De eigenaren van
deze woningen ontvangen een
brief van de gemeente met daarin
meer uitleg en de mogelijkheid
aan te geven als zij niet deel willen nemen. Voor huurwoningen
worden met de woningcorporatie aparte afspraken gemaakt.
Na afloop van de actie organiseert de gemeente een (online)
bijeenkomst om deelnemers,
maar ook andere geïnteresseerden te informeren over de uitkomsten en ervaringen te delen.

Eisen
De woningen die gratis gescand
worden, liggen in Brukske, Veltum
en Oostrum. De keuze is op deze
woningen gevallen vanwege hun
leeftijd (voornamelijk oudere
koopwoningen van vóór 1990)
en hun lage energielabels (C of

Voor huurwoningen
worden met de
woningcorporatie
aparte afspraken
gemaakt
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Vier nieuwe stembureaus
in gemeente Venray
Vier stemlokalen in gemeente Venray voldoen niet aan de aangescherpte eisen die zijn aangesteld vanwege de
coronacrisis. Om het aantal stemlokalen gelijk te houden, moest de gemeente op zoek naar vier nieuwe stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart.
De extra eisen hebben vooral te
maken met de grootte van het stemlokaal, voldoende ruimte voor twee
looproutes en een goede ventilatie. De stembureaus in sportcentrum De Sprank, Turks centrum in
de Beukenlaan, ontmoetingscentrum De Halm in woonflat de Hoge
Beek en De Alde Schol in Geijsteren
zijn hierdoor afgevallen. De nieuwe
stemlokalen zijn Raayland College,
pannenkoekenhuis De Perdstal, de
kapel op Sint Anna in Venray en zaal
De Kei in Geijsteren.

Toegankelijkheid
Het nieuwe stembureau in Geijsteren
voldoet niet aan de eisen van toegankelijkheid. De twee deuren van
zaal De Kei zijn iets smaller dan de
vereiste doorgang van 85 centimeter. Daardoor kan het voor sommige
rolstoelers lastig zijn om binnen te
komen. Een eenvoudige oplossing
blijkt niet mogelijk. ‘Aangezien het
stemlokaal in Geijsteren een zeer
rustig stemlokaal is, en wij vinden
dat er in Geijsteren wel een stem-

lokaal moet zijn, hebben wij besloten om deze kleine tekortkoming te
accepteren’, meldt het College van
B&W in de raadsinformatiebrief. Bij
de Sint Annakapel komt een tijdelijke
hellingbaan zodat de entree goed
bereikbaar is.

Vroegstembureaus
Het college noemt de organisatie
van de landelijke verkiezingen in
coronatijd een ‘enorme uitdaging’.
Er zijn 23 stembureaus: 10 in Venray
en 1 in ieder dorp. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen is de opkomst
altijd het hoogst. De vorige keer op
woensdag 15 maart 2017 gingen
26.530 Venraynaren naar de stembus, een opkomst van 80,3 procent. Om de verkiezingen veilig te
laten verlopen zijn op maandag 15
en dinsdag 16 maart in Venray vier
vroegstembureaus geopend voor
mensen met een kwetsbare gezondheid. De vier stemlocaties zijn in
het gemeentehuis, wijkcentrum ’t
Schöpke in Veltum, wijkcentrum in
Brukske en wijkcentrum ’t Stekske

in Lanweert. Ook mogen 70-plussers
hun stem per brief uitbrengen. Dit
kan via de post of bij het inleverpunt
in het gemeentehuis.

Vier stembureauleden
Op ieder stembureau zijn nu niet drie
maar vier leden verplicht aanwezig.
Het extra stembureaulid moet erop
letten dat de coronamaatregelen
worden nageleefd zoals het dragen
van een mondkapje. Het college zegt
voldoende bezetting te hebben voor
alle 23 stemlokalen die geopend zijn
van 07.30 tot 21.00 uur. Ondanks dat
enkele leden zijn afgehaakt omdat
ze het vanwege de coronaomstandigheden niet aandurven. Mede door
de samenwerking met Raayland
College en Gilde Opleidingen zijn
er nieuwe leden gevonden en de
gemeente gaat nu ook meer ambtenaren inzetten. Het college zegt dat
er ook nog voldoende mensen op de
reservelijst staan. Die kunnen invallen als er meer afmeldingen komen
vanwege de coronapandemie.

Raad akkoord met nieuwe
spoorwegovergang
De gemeenteraad heeft ingestemd met het verbeteren van de spoorovergang bij de Witte Vennenweg en
Oirloseweg in Oostrum. Alleen Samenwerking Venray was tegen het voorstel om hiervoor bijna 1,5 miljoen
euro uit te trekken.
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Partijen mogen niet zelf
posters plakken
Politieke partijen die op 17 maart deelnemen aan de
Tweede Kamerverkiezingen mogen niet zelf hun posters plakken op
de verkiezingsborden. Gemeente Venray heeft tot deze maatregel
besloten omdat vaker affiches over elkaar heen werden geplakt en
sommige posters te groot waren.
Alle partijen kunnen hun posters
inleveren bij Monsdal, het bedrijf
dat het buitenbeheer uitvoert in
gemeente Venray. Eind deze week
of uiterlijk op maandag 22 februari
worden de negentien verkiezingsborden geplaatst. De gemeente
vindt het belangrijk dat iedere partij
evenveel plek krijgt op de borden,
daarom worden de posters door
medewerkers van Monsdal opgeplakt. De posters mogen maximaal
van A2-formaat zijn, dit is 59 bij 42
centimeter. Grotere posters zijn niet
toegestaan en iedere partij krijgt
maximaal één poster op een verkie-

zingsbord. Als er toch illegaal posters op de borden worden geplakt
dan worden ze door de gemeente
verwijderd op kosten van de overtredende politieke partij. Partijen
mogen wel zelf op andere plekken
verkiezingsborden in de openbare
ruimte plaatsen. Dit mag vanaf 18
februari onder voorwaarde dat de
verkeersveiligheid niet in het geding
is. Ook is het mogelijk om sandwichborden te bevestigen aan lantaarnpalen. Hiervoor zijn tachtig plekken
aangewezen. De partijen moeten
hiervoor een vergoeding betalen
aan ESH Media die het beheer regelt.

Nog veel vrachtverkeer door
kern Wanssum
Er rijdt nog steeds veel vrachtverkeer door Wanssum tot ergernis
van omwonenden en de dorpsraad, ondanks dat de dorpskern na de
opening van de rondweg op 7 september 2020 autoluw zou moeten
zijn omdat het doorgaande verkeer om Wanssum heen wordt geleid.
Theo Francken (Venray Lokaal) meldde in de raadsvergadering van
dinsdag 9 februari dat drie lantaarnpalen zijn gesneuveld en dat
geregeld een vrachtwagen zich klem rijdt in de dorpskern.
De dorpsraad wil de bedrijven aanschrijven waarvan vrachtauto’s nog
door het centrum rijden. Wethouder
Cor Vervoort (Venray Lokaal) wil
geen verbodsborden voor vrachtwagens plaatsen, want de Brugstraat/
Venrayseweg is nog eigendom van
de provincie en bovendien moet
voor een verbod een verkeersbesluit worden genomen waartegen
bezwaar en beroep mogelijk is. De
wethouder gaat wel met de provincie overleggen of er tijdelijke borden

kunnen komen, want hij verwacht
dat het probleem vanzelf oplost.
“Het zijn of onbekende chauffeurs
met een verouderd navigatiesysteem of chauffeurs die uit gewoonte
deze route nemen door het dorp.
Eind 2021 starten we met de herinrichting en daarna zal het probleem
verdwijnen”, zei Cor Vervoort. Theo
Francken hoopte dat de oplossing
geen jaar op zich laat wachten. “Het
zou prettig zijn voor Wanssum als er
snel een tijdelijke maatregel komt.”

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Niet alleen Samenwerking Venray
maar ook enkele andere partijen lieten
zich kritisch uit over de hoge kosten.
Toch wilden de meeste fracties dat de
onveilige situatie voor auto’s en fietsers wordt opgelost. De overweg wordt
een stuk richting het station verplaatst
zodat de Witte Vennenweg voortaan
haaks aansluit op de Oirloseweg. En er
komt een aparte oversteek voor fietsers. Spoorwegbeheerder ProRail voert
het werk gelijktijdig uit met de elektrificatie van de Maaslijn in de periode
2022 tot 2024.

Theo Mulders (Samenwerking Venray)
meende dat de spoorwegovergang
niet zo onveilig is. “Twaalf ongevallen in zes jaar is niet veel. Er zijn 2.300
verkeersbewegingen per dag. Dit is
geen verontrustend beeld. We zien niet
de noodzaak om hiervoor zo’n enorm
bedrag uit te geven.” De lokale partij
stelde een andere oplossing voor door
alleen een fietsoversteek te realiseren. “Dit is meer dan voldoende en dan
hoeft de spoorovergang niet te worden
verplaatst”, stelde Theo Mulders.
Petra van Duijnhoven (CDA) meende

dat er veel bijna-ongelukken gebeuren en dat de oversteek voor het
gevoel onveilig is. “Er zijn vaker lapmiddelen gebruikt maar die hadden te
weinig effect. Laten we het nu maar
eens goed aanpakken.” Ook de andere
partijen gingen overstag ondanks de
hoge kosten. Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) zegde op verzoek van
Bas Künen (VVD) toe de dorpsraden
van Oirlo en Oostrum erbij te betrekken.
Tekst: Henk Willemssen

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
0619076959
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Gezocht: koopwoning met tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58jaar.m.06 44 84 09 27
Trap bekleden incl. tapijt va
€350,00.Gratis prijsopgave bij u
thuis dmv stalen. Bel: 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek
LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.
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Tomorrow Energy dient plan zonnepark in

TenneT kan alleen
ondergronds kabels leggen
Landelijk netbeheerder TenneT gaat het elektriciteitsnet versterken
en uitbreiden daarom worden tussen de hoogspanningsstations van
Boxmeer en Venray nieuwe kabels in de grond gelegd. Extra kabels
in de bestaande hoogspanningsmasten is geen optie. Dat bleek
tijdens de online informatiebijeenkomst voor raadsleden.
Het versterken van het bovengrondse netwerk zou betekenen dat
het langere tijd buiten bedrijf moet
worden gesteld. De elektriciteitslevering aan het zuiden van de provincie zou daardoor volgens TenneT in
gevaar komen. Vandaar dat gekozen
is voor een ondergrondse kabelverbinding tussen Boxmeer en Venray.
Daarnaast wordt de capaciteit van
de elektriciteitstations uitgebreid.
De kabelverbinding krijgt een lengte
van 12 tot 15 kilometer. De afstand
is afhankelijk van het gekozen tracé.
Hiernaar loopt nog een onderzoek.
In gemeente Venray ligt het zoekgebied tussen de spoorlijn bij Smakt en
Oostrum en de bestaande rij hoogspanningsmasten.

Bomen kappen
De kans bestaat dat bomen moeten
worden gerooid. De woordvoerder
van TenneT vertelde tijdens de bijeenkomst dat de opzet is om zoveel
mogelijk bomen te sparen. Als het

tracé toch deels door een bosgebied
loopt dan worden de kabels gelegd
door horizontale boring in plaats
van een open ontgraving. Het boren
gebeurt ook bij doorkruising van
wegen. Met alle eigenaren van percelen die kabels in de ondergrond
krijgen, sluit TenneT een overeenkomst waarin rechten en plichten
zijn vastgelegd. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat kan
medewerking van grondeigenaren
afdwingen.
TenneT verwacht in 2024 met de
werkzaamheden te starten en in
2026 het nieuwe netwerk in gebruik
te nemen. De netbeheerder moet
de transportcapaciteit vergroten
vanwege de stijgende vraag naar
elektriciteit in de komende jaren.
Woningen gaan van het gas af en
er rijden steeds meer elektrische
auto’s. Daarnaast groeit het aanbod
van duurzaam opgewekte elektriciteit door zonnepanelen op daken,
zonneparken en windmolens.

Tomorrow Energy heeft bij gemeente Venray de omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark in
Smakt. Het zonnepark van 13,9 hectare komt aan de westkant van de A73. Echter moet er eerst duidelijkheid
komen over het andere zonnepark in Smakt van Kronos Solar dat nog steeds niet definitief van de baan is.
Gemeente Venray meldt dat nog overleg loopt met de Duitse projectontwikkelaar Kronos over het zonnepark aan
de oostkant van de A73. Dit zonnepark
kan niet rekenen op voldoende draagvlak en is afgewezen door de gemeenteraad. Het is ook niet mogelijk dat er
twee zonneparken komen naast de
A73 omdat een minimale onderlinge
afstand vereist is van 1 kilometer. Dat
staat in beleidskader KODE (Kader voor
Opwekking Duurzame Energie).
In KODE staat ook dat de gemeente
een tender uitschrijft voor grootschalige zonneparken. Tomorrow
Energy valt buiten de tender omdat
het Eindhovense bedrijf in september
2019 al een verzoek indiende bij de
gemeente. Dat was een maand voordat
de gemeenteraad op 29 oktober 2019
KODE vaststelde.

Aanpassing
Tomorrow Energy is bijna twee jaar
bezig om in Smakt een zonnepark te
realiseren. De omvang was aanvankelijk 19 hectare maar is verkleind naar
13,9 hectare. Daardoor wordt veehouder Math van de Winkel niet meer
geheel ingesloten door het zonnepark.
Ook is het plan aangepast om te kun-

nen voldoen aan de eisen van beleidskader KODE. Van het terrein wordt 8,3
hectare gebruikt voor de rijen zonnepanelen. De andere 5,6 hectare is
bestemd voor groen en de landschappelijke inpassing. Het beoogde perceel
tussen de Loobeek en A73 bestaat uit
landbouwgrond die eigendom is van
loonbedrijf Nooijen uit Deurne. Het
grenst aan de westkant aan het terrein dat in beeld was voor bedrijventerrein De Spurkt. De panelen worden
op stellages op 60 centimeter hoogte
geplaatst. De maximale hoogte van de
zonnepanelen is 1,7 meter.

Dassenburchten
In de zuidhoek van het perceel bevinden zich twee dassenburchten.
Tomorrow Energy zegt bij de inrichting rekening te houden met de das.
Er komt een groene inpassing zodat
de das de faunatunnel, die vlak bij
onder de A73 doorloopt, kan bereiken.
Das&Boom is om een advies gevraagd
maar de stichting vindt de compensatie
voor het verlies aan het foerageergebied onder de maat.
Waterschap Limburg wil vanwege de
biodiversiteit geen schaduwwerking
over het dal van de Loobeek. Daarom

is afgesproken dat over een strook
van 20 meter breed langs de Loobeek
geen bouwwerken of begroeiing mag
komen. Aan de kant van de A73 moet
het zonnepark een afstand van minimaal 50 meter behouden tot de snelweg.

Drie grootschalige zonneparken
De gemeenteraad droeg op 12 mei
2020 in een motie het Colllege van
B&W op om in gesprek te gaan met
Tomorrow Energy over de realisatie van
het zonnepark in Smakt. Dat gebeurde
juist nadat het zonnepark van Kronos
Solar werd afgewezen door de raad.
Nadat het college binnenkort een
besluit heeft genomen, gaat het plan
naar de gemeenteraad die wensen en
bedenkingen kenbaar kan maken.
Als het plan Tomorrow Energy groen
licht krijgt dan komen er wellicht
drie grootschalige zonneparken in
gemeente Venray. Uit de tender werden onlangs de zonneparken van LC
Energy in Castenray (9 hectare) en
Solarfields in Oirlo (24 hectare) gekozen. Daarnaast loopt er nog een
onderzoek voor een zonnepark op de
voormalige vuilstortplaats in Venrays
Broek.

Hulp van ervaringsdeskundigen:
want het helpt om te praten met
iemand die je begrijpt!
Iedereen heeft wel eens momenten waarop het minder met je gaat.
Lichamelijk, psychisch of ﬁnancieel. Waar we bij lichamelijke klachten
makkelijker hulp zoeken of er met elkaar over praten, is dat bij psychische

Meedoen door taal
Sommige mensen hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en

of ﬁnanciële problemen misschien wat lastiger.

omgaan met de computer. Dit noem je ‘laaggeletterdheid’. Dagelijkse
Worstel jij hier ook mee? En zou je

Hoe kom je met ze in contact?

dingen zoals het invullen van formulieren, voorlezen en digitaal

graag ondersteuning krijgen? Dan kun

Dus vind je het moeilijk om zelf uit

betalen zijn dan moeilijk. Dit kan leiden tot ﬁnanciële problemen,

je in Venray gebruik maken van de

jouw situatie te komen? Neem dan

gezondheidsproblemen en het niet goed kunnen meedoen in de

hulp van ervaringsdeskundigen Mark

gerust contact met ze op!

samenleving.

verschillende uitdagingen waar zij in hun

Kom naar het Trefpunt bij Stichting

Taalakkoord

leven voor hebben gestaan. En ze zijn

‘Ik begin’, Julianasingel 67 in Venray

Om laaggeletterdheid te bestrijden is in januari 2020 het Taalakkoord gestart

speciaal opgeleid om deze ervaring in

(iedere donderdag van 10.00 – 12.00

om laaggeletterdheid en het signaleren ervan meer onder de aandacht te

te zetten om anderen te ondersteunen

uur). Of bel, app of mail met Mark of

brengen bij inwoners en organisaties. Zij kunnen dan doorverwijzen naar het

en in beweging te krijgen.

Resi. De ondersteuning is gratis!

Taalhuis waar iedereen terecht kan met vragen rondom laaggeletterdheid en

en Resi. Zij hebben zelf ervaring met

het verbeteren van allerlei vaardigheden.
Wat kun je doen?

Want het helpt

Veel mensen schamen zich voor hun laaggeletterdheid en gebruiken daarom

om over je

vaak smoesjes zoals “Ik ben mijn bril vergeten” om het te verbergen. Hoor

problemen te

je iemand vaak om dezelfde soort hulp vragen, hetzelfde ‘smoesje’ gebruiken

praten, zeker
met iemand die
je begrijpt.
Resi: tel. 06 – 49 54 17 55

of herken je signalen van laaggeletterdheid bij jezelf? Probeer het gesprek
aan te gaan of vraag om hulp bij het Taalhuis via 06 – 21 38 96 08 of
taalhuis@biblionu.nl.
Wil jouw organisatie zich als partner aansluiten bij het Taalakkoord? Neem

Mark: tel. 06 – 29 15 44 49
Mark
E-mail: ervaringsdeskundige.venray@gmail.com

Venray, focus op mensen

ook dan contact op voor de mogelijkheden. Dit kan via tel. 06 – 40 90 50 20
of taalhuis@biblionu.nl.
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Venray Transparant

Trots op leerlingen

Leerlingen Raayland
maken bankjes voor
Tennis Club Venray
De leerlingen van het Raaylandse Praktijkonderwijs op het VAP
(Venrays Arbeidspraticum) hebben enkele bankjes voor de Tennis
Club Venray opgeknapt. Inmiddels heeft Luuk Pennings namens de
leerlingen de nieuwe bankjes mogen overhandigen aan Loek de
Veen van Tennis Club Venray.

Wethouder Loonen doet aangifte
wegens smaad en laster
Wethouder Jan Loonen heeft vrijdag 12 februari aangifte gedaan bij de politie Limburg wegens smaad en
laster tegen de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor publicaties op de site Venray
Transparant.
Volgens de wethouder zijn de anonieme publicaties, onder meer over
het dossier Loobeekdal, gebaseerd
op onwaarheden. Het College van
B&W van Venray is het eens met de
aangifte van Loonen, omdat door de
berichtgeving van Venray Transparant
ook het handelen van de gemeente
in een kwaad daglicht wordt gesteld
en daarmee de gemeente Venray

schade wordt berokkend. Wethouder
Jan Loonen: “Het aanhoudend moedwillig iemand beschuldigen van
onwaarheden is ontoelaatbaar en
verhindert dat een gekozen wethouder zijn werk kan doen. Het ondermijnt mijn functioneren en daarmee
het openbaar bestuur.”
De gemeenteraad van Venray
heeft eerder deze week het bureau

Berenschot opdracht gegeven om te
onderzoeken of wethouder Loonen
in het dossier Loobeekdal alle integriteitsregels in acht heeft genomen.
Loonen: “De uitkomsten daarvan zullen in alle transparantie aantonen of
ik zuiver heb gehandeld.”

Bij rotonde Geijsterseweg-Sint Leonards

Tankstation Wanssum keert terug
Wanssum krijgt in het centrum weer een tankstation. Het vorige tankstation moest evenals het oude
raadhuis verdwijnen vanwege de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Bij gemeente Venray is een
verzoek ingediend voor een nieuw tankstation bij de rotonde Geijsterseweg-Sint Leonards.

Noureddine Salhi, coördinator van
het VAP: “We zijn enorm trots op
onze leerlingen die, ondanks de
nieuwe coronamaatregelen die
zijn ingevoerd voor het werken op
het VAP, zo enthousiast hebben
gewerkt aan dit project. Wat ons

betreft smaakt het naar meer.”
Verenigingen, bedrijven, particulieren of andere instanties kunnen daarvoor contact opnemen
met Noureddine Salhi van het
Raayland College.

Door de aanleg van de nieuwe brug
in het centrum van Wanssum en de
verbreding van de waterdoorstroming naar de jachthaven was er
geen ruimte meer voor het voormalige tankstation. In het bestemmingsplan is de mogelijkheid open
gehouden voor een nieuw tank-

station. Het College van B&W van
gemeente Venray noemt de nieuwe
plek aan de rondweg een passende
locatie.
De nieuwe rondweg heeft de
drukke verkeersfunctie van de
Brugstraat/Venrayseweg (N270)
door het centrum Wanssum over-

genomen. De N270 is een provinciale weg die overgaat naar de
gemeente en een verkeersluwe
inrichting krijgt. Het tankstation
wordt een onbemand verkooppunt
van motorbrandstoffen zonder LPG
met een wasstraat voor auto’s en
andere voertuigen.
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Adver torial

Hanneke van Haeff uit Neer

‘Koers op Wonen’

College van Venray wil
woningtekort aanpakken
Het College van B&W van gemeente Venray zet in op het versnellen, vergroten, vergroenen en veranderen van de Venrayse
woningbouwplannen om het woningtekort aan te pakken. Dat
blijkt uit het woningbouwprogramma ‘Koers op Wonen’, waarmee
het college heeft ingestemd.
Het College van B&W wil de
bestaande woningbouwplannen
sneller uitvoeren en extra plannen ontwikkelen om de woningbouwproductie naar minimaal
tweehonderd woningen per jaar te
verhogen. Daarnaast wil het college ook vergroenen en verduurzamen. “Bij al die woningen die
we extra gaan bouwen, maken we
meteen een verduurzamingsslag”,
zegt wethouder Jan Jenneskens
daarover. “Niet alleen de woningen
zelf bouwen we duurzaam, maar
we werken ook aan een groene,
gezonde en klimaatbestendige
woonomgeving. Iedereen moet
in onze gemeente een passende
woning kunnen vinden en daarvoor
gaan we concrete stappen zetten.”
Bij het programmeren van nieuwe
woningen, wil het college nadrukkelijker kijken naar de wensen van
inwoners. Diversiteit staat daarbij
centraal. In de kern Venray heeft de
afronding van de Brabander prioriteit, naast de ontwikkeling van
woningbouw op St. Anna en St.
Servaas en plannen voor woningbouw in leegstaande panden in
het centrum. Nieuwe locaties die
de komende jaren zullen worden

ontwikkeld zijn onder andere de
locaties van voormalig school de
Toverbal, Viecuri, De Brier en een
aantal extra ‘ruimte-voor-ruimte’kavels in Vlakwater. Jenneskens:
“Het is belangrijk dat we niet alleen
in Venray vaart maken met nieuwe
woningen, maar ook in de dorpen.
Daar zijn ook nieuwe woningbouwlocaties nodig. Daarom willen wij
als college samen optrekken met
dorpsraden en initiatiefnemers
uit de dorpen om samen plannen
mogelijk te maken.”

Optrekken met
dorpsraden en
iniatiefnemers

Het Programma Wonen wordt op
9 maart behandeld in de raadscommissie Wonen en op 30 maart door
de gemeenteraad. De raad wordt
gevraagd om een budget beschikbaar te stellen van 100.000 euro
voor de inzet van extra capaciteit
om de versnelling van de woningbouwplannen mogelijk te maken.

‘Het eerlijke en persoonlijke
advies; dat is wat het ‘m doet’
“Al zolang ik me kan herinneren, kopen mijn ouders alle elektronica bij Tummers in Panningen.
Als we iets nodig hebben, zoeken we samen met de medewerkers van Tummers naar de meest geschikte
optie; of het nu gaat om een oven, een monitor of een blender.
Ik woon in Utrecht en studeer
daar Sustainable Business and
Innovation. Afgelopen jaar
kwam ik regelmatig terug naar
het thuisfront. Toen heb ik het
bakken van bananenbroden en
worteltaartjes maar weer eens
opgepakt. Samen met mams kocht
ik een mixer bij Tummers, waar
we zoals altijd perfect werden
geholpen. ‘Gewoon’ eerlijk en
persoonlijk advies; dat is wat
het ‘m doet. Dat maakte ook het
verschil toen we een nieuwe
koffiemachine zochten. Een goede
koffiemachine maakt thuis
studeren en werken toch wel een
stukje leuker. En zeg nou zelf: wat
past er nou beter bij een vers stuk
bananenbrood dan een heerlijke
kop koffie?”
Ook nu de winkel gesloten is
kun je bij Tummers terecht voor
eerlijk en persoonlijk advies.
Verkopers staan telefonisch en
online voor je klaar, kun kunt
zelfs met de verkopers in de
winkel videobellen. Zo kun je de
producten toch zien en vergelijken.
Het is ook mogelijk om een
afspraak met een verkoopadviseur
te maken bij jou thuis, wel zo
makkelijk!

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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Voorstel Bas Künen

Oppositie wil snel duidelijkheid over
De Spurkt
De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering van dinsdag 30 maart hoe het verder gaat met bedrijventerrein De Spurkt. Dat voorstel deed VVD-raadslid Bas Künen namens de andere oppositiepartijen ProVenray,
PvdA, Samenwerking Venray en SP in de raadsvergadering van dinsdag 9 februari.
“Dit is een belangrijke mededeling
voor Venray”, zei Bas Künen. “Alle
oppositiepartijen willen De Spurkt
op de komende raadsagenda om dit
hoofdstuk te kunnen afsluiten.” In de
raadsvergadering van dinsdag 26 januari werd het onderwerp nog van de
agenda gehaald. Dat gebeurde nadat
het college besloot het voorstel in te
trekken door alle onduidelijkheid en
commotie die was ontstaan over de
komst van het bedrijventerrein. Daan
Janssen (D66) zei toen namens de
coalitiepartijen dat De Spurkt voor de
verkiezingen van maart 2022 niet meer
zou terugkeren op de raadsagenda.
ProVenray diende nog een motie in
om het plan van De Spurkt definitief te
laten sneuvelen. Maar ProVenray kreeg
alleen steun van PvdA en SP. De andere
partijen wilden toen nog alle opties
openhouden.

Besluit nemen
Ruim een jaar uitstel is geen goed plan.
Dat meldt het College van B&W in de
raadsinformatiebrief van 8 februari.
Het college dringt er bij de raad op aan

binnenkort toch een besluit te nemen.
Omdat de raad een bestemmingsplan
alleen kan weigeren of vaststellen. Het
vaststellen kan ook in een gewijzigde
vorm. Het college stelt in de brief dat
uitstel formeel niet mogelijk is volgens
de wet Ruimtelijke Ordening.

Argumenten weigering
Wethouder Jan Loonen (CDA) zei in de
raadsvergadering van 26 januari al dat
afspraken zijn gemaakt met grondeigenaren en ontwikkelbedrijf Greenport
Venlo. Bij een weigeringsbesluit komt
er voor iedereen duidelijkheid. Het plan
gaat dan van tafel en alle voorbereidingen, onderzoeken en rapporten zijn
voor niets geweest. Voor een weigering is wel een goede onderbouwing
nodig waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. De gemeente heeft met
ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een
grondexploitatieovereenkomst gesloten en er zijn kosten gemaakt voor het
opstellen van het bestemmingsplan.
Ook moet de raad bij een weigering
aangeven waarom het plan in strijd zou

zijn met een goede ruimtelijke ordening.
Tegen een weigeringsbesluit is beroep
mogelijk. Het college acht de kans
reëel dat Greenport Venlo of andere
belanghebbenden bezwaar maken
tegen de weigering. Raad van State
zal dan beslissen of de weigering voldoende gemotiveerd is. Als Raad van
State het raadsbesluit onrechtmatig
vindt dan kan de gemeente schadeclaims verwachten.

Dwangsom
‘De raad kan het besluit niet blijven uitstellen’, vindt het college. ‘Een belanghebbende kan de raad in gebreke
stellen en de gemeente dwingen
binnen twee weken toch een besluit
te nemen’. Gebeurt dit niet dan kan
Raad van State een dwangsom eisen.
Dit gebeurde in juni 2019 ook bij het
zonnepark van Kronos Solar in Smakt.
Omdat de gemeenteraad een besluit
telkens uitstelde, moest de gemeente
van de rechter een schadevergoeding
betalen vanwege het overschrijden van
de beslistermijn.

Wil jij je als Elektromonteur
specialiseren in onze tak van sport?
Ben jij op zoek naar uitdaging en werk
jij nauwkeurig?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over Hotraco Group
kun je vinden op www.Hotraco.com

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande
besturingstechnische oplossingen. Samen werken we elke dag weer aan de beste besturingstechnische
oplossingen voor onze klanten wereldwijd binnen de markten Agro en Industrie. Bij Hotraco werken specialisten
die uitblinken in hoogstaande technische kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 250 medewerkers.
We zijn op zoek naar mensen die ook voor kwaliteit staan, naar nieuwe collega’s die zelfstandig op zoek gaan
naar mogelijkheden om zaken steeds slimmer aan te pakken!
Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij een:

Elektromonteur
Als Elektromonteur werk je samen met je collega’s op
de afdeling Paneelbouw. Je komt te werken in een
jong team met hardwerkende mensen met een passie
voor techniek. In een dynamische omgeving krijg je de
mogelijkheid om je specialiseren in het vak Paneelbouw
het vak Verdelerbouw. Op onze afdeling worden
panelen gebouwd voor zowel de agrarische als de
industriële sector.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het bouwen van schakelpanelen a.d.h.v. een schema in
onze werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden bij de Projectleider of Hoofd
Paneelbouw;

• Extra gebruikte materialen meld je bij de Projectleider
of Hoofd Paneelbouw.
Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur is een
pré;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een
leuk, enthousiast en hecht team (ongeveer 35 collega’s).
Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd
en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
op grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.
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)

Extra voorschrift in vergunning

Alleen werknemers OTTO
toegestaan in Oostrum
In het Mobile Home Parc aan de Henri Dunantstraat in
Oostrum mogen alleen arbeidsmigranten wonen die werkzaam
zijn voor OTTO Work Force. Gemeente Venray heeft dit als extra
voorschrift in de vergunning van huisvester Kafra Housing
opgenomen.
door de gemeentelijke beroep- en
bezwaarcommissie afgewezen.
Maar de rechtbank oordeelde dat
Lucassen in deze kwestie wel een
belanghebbende is, omdat op basis
van de vergunning ook arbeidsmigranten van andere bedrijven op
het Mobile Home Parc gehuisvest
kunnen worden. Om die onduidelijkheid weg te nemen, heeft de
gemeente in overleg met Kafra
Housing nu een extra voorschrift
opgenomen in de vergunning.
De gemeente was al tegen de uitspraak van de rechter in beroep
gegaan bij de Raad van State. Toch
moest het College van B&W binnen
twaalf weken een nieuwe beslissing nemen die opnieuw afwijzend
is voor Lucassen. Kafra Housing
heeft een vergunning van vijf jaar
voor zestig woonchalets waarin
240 arbeidsmigranten kunnen worVerschillen
Ook verrichten de arbeidsmigranten den gehuisvest. De door Lucassen
Projecten aangevraagde vergunvan Lucassen en OTTO Work Force
ning is geweigerd om in het voorwerkzaamheden die van elkaar
malige pand van Gilde Opleidingen
verschillen, waardoor volgens
aan de Westsingel in Venray ruim
de gemeente geen sprake is van
honderd arbeidsmigranten te huiseenzelfde marktsegment. Daarom
werden de bezwaren van Lucassen vesten.
De gemeente doet dit om tegemoet te komen aan de uitspraak
van de rechtbank van 26 oktober 2020. De bedrijven Lucassen
Holding en Lucassen Projecten
maakten bezwaar tegen de vergunning van het Mobile Home Parc
vanwege oneerlijke concurrentie. De bedrijven van Jan Lucassen
uit Well zijn in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied
werkzaam als Kafra Housing dat
onderdeel is van OTTO Work Force.
Rechtbank Oost-Brabant stelde
de gemeente Venray in het ongelijk. Ondanks dat de gemeente
beweerde dat van oneerlijke concurrentie geen sprake zou zijn,
omdat Lucassen geen arbeidsmigranten huisvest die werkzaam zijn
bij OTTO Work Force.

Onderzoek RTL Nieuws

Meeste ongevallen op
singels in Venray
De meeste verkeersongevallen vinden in Venray plaats op de
singels en de Leunseweg. Vooral op rotondes gaat het vaker mis.
Toch zijn de rotondes volgens gemeente Venray veiliger dan de
oude kruispunten. Daarnaast zijn de ongelukken nu ook minder
ernstig.
Het College van B&W reageerde
op vragen van VVD-raadslid
Bas Künen over onveilige verkeersplekken in Venray. De VVD
haalde het onderzoek van RTL
Nieuws aan waarin vier wijken in Venray verkeersonveilig werden genoemd. Dit zijn
Venray-centrum, Bomenbuurt,
Centrum-West en Veltum.
Het college zegt zich niet te herkennen in de RTL-gegevens die
afkomstig zijn van Rijkswaterstaat
en TomTom. Er zou in Venray geen
sprake zijn van concentraties van
plekken waar veel ongevallen
gebeuren.

Verkeersmaatregelen
De gemeente hanteert de ongevallenregistratie van de politie als
bron. Hieruit blijkt dat Leunseweg,
Zuidsingel, Oostsingel,
Noordsingel, Maasheseweg en
Henri Dunantstraat de gevaarlijkste wegen in gemeente Venray
te zijn. Hier gebeurden negen of
meer ongevallen in de jaren 2017,
2018 en 2019.

De gemeente verklaart het hoge
aantal ongevallen op de singels
door de vele bouw- en wegwerkzaamheden die toen plaatsvonden. Daardoor moesten tijdelijke
verkeersmaatregelen worden
genomen die impact hadden voor
de weggebruikers.

Projecten
Om de verkeersveiligheid te
verbeteren, werkt de gemeente
aan projecten om fietsers en
langzaam verkeer beter te
beschermen. Daarbij wordt de
maximumsnelheid op verbindingswegen tussen dorpen verlaagd van 80 naar 60 kilometer
per uur zoals op de Maasheseweg
en Horsterweg. Ook de aanleg
van vrijliggende fietspaden en
verkeersplateaus dragen bij aan
meer verkeersveiligheid. Volgens
de gemeente is bijna altijd, 85 tot
92 procent, het gedrag de oorzaak
van de verkeersongevallen. ‘Het
gedrag proberen we door middel
van verschillende campagnes te
beïnvloeden’, aldus de gemeente.
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Venray Lokaal

Creativiteit van inwoners benutten

Vrijdag 5 februari was Venray Lokaal ruim vertegenwoordigd tijdens een aangekondigde digitale bijeenkomst ‘Samenwonen-SamenbouwenSamenzorgen’. Een initiatief van zeer betrokken inwoners uit Venray, die niet alleen nadenken over toekomstig samenleven en voor elkaar
zorgen in Venray, maar ook met concrete- en uitgewerkte plannen op de proppen kwamen.
Samen met enthousiaste leerlingen van de Technische Universiteit
Eindhoven presenteerden zij een
oplossing voor een levensloopbestendig wooncomplex voor een
leefgemeenschap in het klein. Met
voldoende privacy, een gezamenlijke
ontspanningsruimte met kookstudio
en een ruim dakterras waar getuinierd kan worden in een groentetuin. De appartementen zijn dusdanig
opgezet dat er ruimte is voor privacy,
maar vooral ook oog voor elkaar. Met
een, speciaal voor het complex ont-

CDA Venray

wikkelde, digitale activiteitenkalender
waarin iedereen zijn kaartmiddag of
theekransje kan aankondigen en zich
kan aanmelden.
We kregen een indrukwekkende
virtuele tour door het complex en er
was voldoende ruimte vragen te stellen en tips te delen. Alle aanwezigen,
waaronder ook Venrayse wethouder
Jan Jenneskens spraken hun waardering uit. Hoe geweldig is dat, wanneer wij burgers met zulke prachtige
initiatieven komen en zelf meehelpen
vorm te geven aan ons mooie Venray.

Venray Lokaal wil de creativiteit van
inwoners heel graag stimuleren en
inzetten. Samen kunnen we veel
meer dan alleen. De verantwoordelijkheid voor een mooi, gezond en
leefbaar Venray ligt dan ook bij ons
allemaal. Samen zetten we de schouders eronder en maken we Venray
nóg mooier en gereed voor de toekomst. Opdat toekomstige generaties
met trots op het harde werken van nu
terug mogen kijken.
Harold Stevens, commissielid

Samen werken aan het welzijn van Venrayse inwoners

Als ik dit schrijf luister ik naar de radio waar het carnavalslied ‘Vergaet neet te laeve’ wordt gezongen. Mijn gedachten gaan terug naar de
tijd dat we naar Circus Mök in de schouwburg gingen, waar carnavalsvereniging De Pielhaas, met diverse lokale artiesten, een avondvullende carnavalsvoorstelling verzorgde. Op carnavalszaterdag vond de sleuteloverdracht door het College van B&W, in aanwezigheid van
Venrayse carnavalsvereniging De Pielhaas en die van onze Venrayse kerkdorpen, plaats.
Tijdens de carnavalsperiode was
het College van B&W niet langer
de Venrayse sleutelhouder en werd
het op ludieke wijze op de hak
genomen. Tijdens de carnavalsdagen werd er gezellig in de schouwburg en Venrayse horeca carnaval
gevierd. De afgelopen jaren was er
voorafgaande aan de carnavalsdagen ook bij Anno ’54 een gezellige
carnavalsavond voor de KBO-leden
van de afdeling Venray en op carna-

VVD Venray
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valsdinsdag was er, voor de senioren
van de KBO Venray, een gezellige
boerenbruiloft in De Kemphaan. Ook
op de kerkdorpen werden voor de
senioren extra activiteiten georganiseerd. Medio 2020 werd duidelijk
dat we het in 2021 zonder die gezellige carnaval moesten stellen. Ik heb
daarom veel bewondering voor al
die Venrayse carnavalsverenigingen
die ons dit jaar, met al de beperkingen nog het carnavalsgevoel heb-

ben willen geven. Als u dit leest is
de Venrayse carnaval 2021 voorbij
en kijk ik vol verwachting uit naar
de carnaval 2022. Ik hoop weer op
een gezellige carnaval die we samen
kunnen beleven. Tot die tijd ‘Vergaet
neet te laeve’ en laat ons samen uitkijken naar normale carnavalstijden.

Martin Wijnhoven, commissielid

Samenwerking met Horst brug te ver

De colleges van Venray en Horst willen gaan samenwerken op het gebied van hun bedrijfsvoering. Dan gaat het om zaken als ICT, financiën,
personeelszaken, burgerzaken en het klant-contact-centrum. Is dat een goed idee?
Ontegenzeggelijk kan samenwerking voordelen opleveren. Maar er zit
ook een keerzijde aan deze medaille.
Samenwerken kost veel tijd en geld,
terwijl lang niet altijd duidelijk is wat
het oplevert én het betekent altijd
inleveren van autonomie.
De ervaringen van Venray in de afgelopen jaren zijn dan ook niet allemaal
even gelukkig. Een paar voorbeelden.
(1) Leisure Port, de organisatie ter
bevordering van het toerisme in de
regio, is twee jaar geleden gesneuveld wegens gebrek aan resultaten.

(2) Het ‘werkplein Venlo– Venray’, een
samenwerking met als doel langdurig werklozen aan het werk te krijgen,
functioneert volgens de evaluatie
allerbelabberdst. (3) Van de samenwerking met de gemeente Bergen en
Gennep ten slotte heeft niemand de
laatste jaren nog iets vernomen, daar
is kennelijk gewoon langzaam het
licht uitgegaan. Met andere woorden:
het is niet alleen goud wat er blinkt.
Niet voor niets start onze Rekenkamer
een onderzoek naar de samenwerkingsverbanden van Venray. Om te

zien welke lessen uit het verleden
kunnen worden getrokken én om
advies te kunnen geven waar bij het
aangaan van de samenwerking met
Horst op gelet zou moeten worden?
Als VVD Venray zijn wij niet tegen
samenwerking. Maar om ons definitief te verbinden aan de samenwerking met Horst zonder eerst de
adviezen van de Rekenkamer af te
wachten is ons een brug te ver.

Harrie van Oosterhout

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.

Gemeente wil bebouwing Weverslo legaliseren
Het College van B&W van gemeente Venray wil meewerken aan een nieuw bestemmingsplan van natuurbegraafplaats Weverslo in Heide. In het
plan is ruimte opgenomen voor parkeren, uitbreiding van het aantal graven en het legaliseren van bebouwing
Raadslid Joep Gielens (ProVenray)
heeft hierover vragen gesteld aan
het college. Hij haalt aan dat bij de
oprichting van de natuurbegraafplaats in 2010 omwonenden tot bij
de rechter hebben geprocedeerd.
Het ging om parkeeroverlast, te veel
graven, bebouwing en voorzieningen. De gemeente heeft toen een
nieuw projectbesluit moeten nemen
om tegemoet te komen aan de

 ezwaren van de buurt.
b
In 2014 reageerden de omwonenden
opnieuw afwijzend op het verzoek
voor de bouw van een overkapping
op de begraafplaats. Met foto’s toont
ProVenray aan dat die voorziening er
toch is gekomen. ‘Ondanks de hele
geschiedenis heeft natuurbegraafplaats Weverslo gewoon zijn gang
kunnen gaan’, stelt Gielens. Volgens
hem voelen omwonenden zich in de

steek gelaten door de gemeente en
zoeken ze daarom de media en politieke partijen op.
Tijdens een controle door de
gemeente in november 2019 kwam de
illegale bebouwing aan het licht. De
eigenaar van de begraafplaats heeft
toen direct een verzoek voor legalisatie ingediend. Er heeft ook een omgevingsdialoog plaatsgevonden. Volgens
de gemeente is er draagvlak bij de

omwonenden voor de activiteiten op
de natuurbegraafplaats. Ook zijn er
bij de gemeente geen signalen van
onvrede bekend, meldt het college.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan,
dat nog tot 18 maart ter inzage ligt,
kunnen zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast.

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Ik heb geld bespaard door de coronacrisis
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel hebben gespaard als in het jaar 2020, maar liefst 42 miljard euro.
Hebben de inwoners van gemeente Venray ook kunnen sparen of hebben zij juist financiële problemen gekregen door de coronacrisis?
Door de lockdowns was de horeca het merendeel van het jaar gesloten, vele vakanties
moesten worden geannuleerd en op het
einde van het jaar moesten zelfs alle nietessentiële winkels hun deuren sluiten. Geen
museum bezoeken, geen festival, niet je net
gekregen loon in de kroeg spenderen en ook
niet uiteten bij je lievelingsrestaurant.
De coronamaatregelen zorgden voor veel frustraties bij menig mens. Maar de coronamaatregelen zorgden ook ervoor dat Nederlanders
meer geld gingen sparen dan ooit tevoren.
Deels door de economische onzekerheid en
deels door de lockdowns. De Nederlandsche

Bank heeft cijfers gepubliceerd en wat blijkt?
We hebben in Nederland maar liefst 42 miljard euro gespaard in 2020, veel meer dan de
jaren ervoor. Normaal gesproken wordt er niet
zoveel geld in één jaar gespaard. In 2019 spaarden Nederlanders iets meer dan 20 miljard euro.
Dit was al fors hoger dan de jaren daarvoor,
waarin vaak minder dan 10 miljard in een jaar
tijd aan de spaarpot werd toegevoegd. Het totale
spaarbankboekje van alle Nederlanders samen
bedroeg eind vorig jaar 487 miljard euro. Het
overgrote deel van het gespaarde geld kwam
terecht op betaalrekeningen (20 miljard euro)
en spaarrekeningen waarbij het geld vrij op te

nemen is (21 miljard euro). Het overige bedrag
gebruikten Nederlanders om te beleggen of om
schulden af te lossen.
Daartegenover staat dat er ook mensen zijn die
door de coronacrisis er juist financieel op achteruit zijn gegaan. Die problemen hebben gekregen,
omdat zij bijvoorbeeld hun zaak moesten sluiten
en geen inkomsten konden genereren. Mensen
die juist hun spaargeld hebben moeten aanbreken om te eindjes aan elkaar te knopen.

Ik heb geld bespaard door de coronacrisis.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

Ik ben het vertrouwen kwijtgeraakt in bestuurlijk Venray
De gemeenteraad van gemeente Venray heeft een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gronddeal van
wethouder Jan Loonen met Waterschap Limburg. In de tussentijd kan de wethouder op zijn post blijven. Is de gemeenteraad te goed van vertrouwen om Loonen op zijn post te laten? Aan de andere kant is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het is nog niet duidelijk of de
beschuldigen ook echt kloppen. Waarom moet een wethouder dan op non-actief worden gezet?
De reacties op onze Facebookpagina zijn vooral
gericht op het ontbreken van het vetrouwen.
Line Haugen is al langer het vertrouwen in het
bestuurlijk Venray kwijt, geeft ze aan. “(Corle)
Loonen speelt al jaren de baas in Venray. En
heeft daarbij zeker niet het beste met de
Venrayse burger voor. In het gemeentehuis komt
slechts één partij steeds naar voren die met
christelijk en democratisch al lang niets meer te
maken heeft. Ook zie je constant dezelfde achternamen voorbijkomen: Loonen en Thielen.”
Volgens Peter Reintjes stinkt het zaakje van Jan
Loonen. “Net zoals het afvalbeleid. Dat is er stie-

kem door gedrukt. Vraag burgers om hun mening.
De gemeente lijkt wel op Den Haag afstand tussen
burgers is te groot.”
Daar is Ricardo Goofy Hendriks het mee eens.
“Roepen dat a belangrijk is om vervolgens plan
b te doen. Geen transparantie plus daarbij duidelijke maar ook meerdere aanwijzingen van belangenverstrengeling. Net Den Haag in ‘t klein hierzo.
Mooie woorden weinig daden. Of ze nu nog echt
iets om de jongeren geven, zal nog moeten blijken. Uit eigen ervaring zijn jongeren hier nog nooit
de prioriteit geweest. Afhankelijk van hoe dit proces komende periode verloopt, zal ik mijn mening

met betrekking tot het vertrouwen en inzet van de
gemeente kunnen herzien.”
Marit Moolenaar-Vermeer is het eens met de stelling. “Ik heb hele slechte ervaringen met voorgenoemde wethouder. Hij is er totaal niet voor
de burgers van Venray. Ook de burgemeester van
Venray is er niet voor de burgers. In het bericht over
de wethouder heeft hij het erover dat hij staat voor
de integriteit van alle burgers. Laat me niet lachen.
Ik heb geen enkel vertrouwen in deze wethouder en
deze burgemeester.”

Oh, zit dat zo!

Wat is een woonhuis voor de Overdrachtsbelasting
Ooit was de Overdrachtsbelasting een voetnoot in de belastingwetgeving. Er gebeurde nooit wat. Per 1 januari jl. is de wet gewĳzigd met o.m.
de startersvrĳstelling. Daar heb ik al eerder aandacht aan besteed. Er was al verschil gemaakt in het belastingtarief voor woningen (2%) en
overige onroerende zaken (inmiddels 8%). Daarover zĳn momenteel veel rechterlĳke procedures.
lige) tarief van 6% belast moesten
worden.
De rechter pelde de zaak vakkundig af. Er was geen sprake meer van
een (agrarisch) bedrijf. Ook was er
geen bedrijfsbestemming meer.
Dus er was geen sprake meer van
gebouwen met een bedrijfsfunctie.
De (voormalige) bedrijfsgebouwen
werden ook niet afzonderlijk verhuurd. Als zodanig kunnen ze dus
niet als afzonderlijk object voor de
Overdrachtsbelasting worden gezien.
In deze casus betrof het een (voormalige) boerderij met bedrijfsgebouwen en cultuurgrond. De koper
was van mening dat voor het
geheel sprake was van een woning
en dus 2% Overdrachtsbelasting.
De belastinginspecteur was van
mening dat de bedrijfsgebouwen
en grond niet als woning kwalificeerde en tegen (het toenma-

Vervolgens is de vraag of de (voormalige) bedrijfsgebouwen dan ook
tot de woning als zodanig behoorde
(aanhorigheden). Daarbij stelde de
rechter vast dat deze gebouwen
inderdaad gebruikt werden om te
wonen (garage en opslagruimte
bewoner). De (voormalige) bedrijfsgebouwen maakte dus onderdeel uit
van de woning. Dus het tarief was

2%. Had de koper de ruimte gebruikt
als bijvoorbeeld kantoor of caravanstalling, dan was het waarschijnlijk anders afgelopen.
Ten aanzien van de cultuurgrond
stelde de rechter vast dat deze
werd verpacht aan een agrariër.
Deze behoorde dus niet tot de
woning en viel ook niet onder het
verlaagde tarief van 2%. De 6% die
de inspecteur stelde was echter toch
niet terecht. Feitelijk had hier een
beroep moeten worden gedaan op
de vrijstelling voor landbouwgrond
(dus geen Overdrachtsbelasting),
maar dat had de koper niet gedaan.
Formeel kon de rechtbank deze vrijstelling niet toekennen.
Deze casus illustreert nog maar
eens hoe ingewikkeld een relatief eenvoudige belasting als de
Overdrachtsbelasting is geworden
doordat er verschillende tarieven

zijn ingevoerd. Feitelijke ligging,
bestemming en gebruik van het
onroerend goed spelen allemaal een
rol. Vanaf 1 januari 2021 moet ook
nog gekeken worden naar de positie
van de koper (starter, eigen bewoner, belegger). Ik verwacht dat de
rechters hier nog wel even zoet mee
zijn. Gemakkelijker kunnen we het
niet maken.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

De Blikvanger

Column

Sneeuwpret
Onze vakantie naar Lanzarote
in februari van vorig jaar was
een zeer onaangename ervaring die bij mij is gebleven. Mijn
vrouw was vier maanden
zwanger, we zaten in een te
krap vliegtuig met mijn dochter op schoot. Het toestel
bewoog niet, daar zaten we
vastgeketend in de veiligheidsriemen.
De situatie werd nog uitzichtlozer toen er werd verkondigd dat
de vertraging 1,5 uur zou oplopen. Vroeger was het zo dat als
je een baby of kleine kinderen
bij je had dat ze automatisch als
eerste het toestel mochten betreden, die tijden zijn allang voorbij.
En de kers op de taart tijdens de
hele vlucht was een vrouw van
middelbare leeftijd die voor ons
zat met haar stoel in de ligstand.
We gaven haar de kans om even
bij te komen, maar na een tijdje
hebben we haar vriendelijk verzocht haar stoel rechtop te zetten. Het vliegveld in Lanzarote
was een gekkenhuis, we gingen er vanuit dat onze transfer
naar ons hotel al vertrokken was
en we besloten om een taxi te
nemen. Blijkbaar hadden meerderen dezelfde conclusie getrokken,
rijen dik stonden we te wachten.
We knoopten gesprekken aan met
andere landgenoten, we hadden
het over vakanties van vroeger,
niks verbroedert als samen de
ellende met elkaar te delen. Zeker
40 minuten moesten we op een
taxi wachten. Onze enige troost
is dat het hotel redelijk dichtbij
het vliegveld gevestigd was. We
vroegen ons af waar de zon was
gebleven, gisteren was het mooi
weer kregen we te horen. De lucht
was grijs en de temperatuur nam
af. Er werd gewaarschuwd voor
zandstromen en binnen een mum
van tijd waren alle auto’s, gebouwen en de natuur bedekt met
een mostaard kleurige laag zand.
Van de gedachte over zandstormen tot koude, winterse dagen
die ons veel sneeuwpret hebben
bezorgd, was er plotseling een
run op schaatsen en de eerste
hulp had het druk met ongelukkige schaatsers die ten val kwamen. De Elfstedentocht ging weer
niet door, maar zorgde voor ophef
tot ver in de politiek. En wat een
vreemde gewaarwording, dat dit
jaar carnaval niet doorgaat.
Ignacio
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Geplukt

Tineke de Lang Oirlo
Tineke de Lang is sinds drie jaar woonachtig in Oirlo. Samen met haar man Ronald heeft ze inmiddels haar draai gevonden in het dorp en heeft
ze een aardig netwerk opgebouwd. Een jaar geleden gingen ze beiden bij de dorpsraad van Oirlo en zo proberen ze een steentje bij te dragen aan
het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Deze week wordt de 65-jarige Oirlose geplukt.

Voordat Tineke samen met haar man
Ronald in Oirlo kwam wonen, had
ze nog nooit van het dorp gehoord.
Haar kraambed stond namelijk in
Den Haag en dat van haar man in
Amsterdam. Maar die steden verlieten ze al eerder, vertelt Tineke.
“Toen de vader van Ronald in de
Achterhoek ging werken, verhuisde
het gezin mee. Ik ben daar later
naartoe verhuisd. Ronald kreeg uiteindelijk werk in Helmond en daar
hebben we dus de laatste jaren
gewoond.”

Droomhuis
Toch was het de droom van haar
man om in een huis te gaan wonen
met een grote garage in een rustig
dorp. Dat huis vonden ze drie jaar
geleden in Oirlo. “Wij vinden het hier
harstikke leuk. In het begin vroegen
we ons af waar we terecht waren
gekomen, maar de dorpsbewoners
hebben ons warm ontvangen. Ik kan
de inwoners van Oirlo omschrijven
als warme mensen die om elkaar

geven en openstaan voor onbekenden.”
Voordat het echtpaar naar Oirlo vertrok, stelden Tineke en Ronald zich het
doel om in Oirlo te leven, en niet alleen
maar te wonen. “Toen we hier kwamen wonen hebben we bij de buren
aangebeld om te vragen of ze op de
koffie wilden komen. Daarnaast hebben we openhuis gehouden zodat alle
nieuwsgierige mensen ons huis konden bekijken. In Oirlo gebeurt er veel,
er zijn bijvoorbeeld veel verenigingen.
Wij zijn daarom meteen bij de motorclub
gegaan en ik volg in het dorp pilateslessen. Wij hebben onze draai hier
gevonden en zijn zelfs ingewijd in het
carnavalsleven”, vertelt Tineke lachend.
De verhuizing had geen invloed op
haar werk. Tineke is namelijk al vier
jaar geleden met vervroegd pensioen
gegaan. “Toen ik in Den Haag en de
Achterhoek woonde, heb ik jaren administratief werk uitgevoerd. Maar daar lag
mijn hart niet. Ik heb als kind nooit de
kans gehad om te studeren en daarom
kwam ik op kantoor terecht omdat je
daar destijds geen diploma voor nodig

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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Kijk voor de oplossing
volgende keer
in de HALLO.
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had. Toch had ik altijd de droom om
activiteitenbegeleidster te worden.”
Die droom kwam uit nadat Tineke na de
verhuizing naar Helmond volwassenonderwijs volgde en uiteindelijk haar
diploma behaalde. “Twintig jaar werkte
ik bij Oro in Helmond en begeleidde ik
mensen met een lichte verstandelijke
beperking met activiteiten. Op mijn 61e
kon ik met vervroegd pensioen gaan en
dat bevalt me heel goed.”

Vrijwilligerswerk
Helemaal stil gaan zitten, heeft Tineke
nooit gedaan. Ze gebruikte haar vaardigheden in het vrijwilligersleven.
“In Helmond ben ik vrijwilliger bij de
Stichting Beter Lezen en Schrijven en
help ik laaggeletterden en anderstaligen met de Nederlandse taal. Daar
kan ik echt mijn ei kwijt. Ik vind het
fijn om samen te werken met collega’s
en samen met hen de interactie aan te
gaan met de groep. Helaas ligt alles stil
vanwege de lockdown.”
Ook haar andere hobby ligt momenteel stil. “Met een groep van dertig
mensen zit ik bij het volksdansen in
Kronenberg.” Maar er zijn ook hobby’s
die ondanks de maatregelen wel uitgevoerd kunnen worden. “Ik speel veel op
mijn gitaar thuis. Vaak doe ik dat met

iemand samen en zingen we er ook bij.
Ik weet niet of het zingen klinkt, maar
ik vind het leuk om te doen.” Daarnaast
houdt Tineke van kleding maken. “Als
kind heb ik van mijn moeder de basis
geleerd van het naaien van kleding. Ik
heb vroeger veel kleren gemaakt voor
onze dochters. Nu in de coronacrisis heb
ik natuurlijk veel kunnen naaien.”
Toch maakt de coronacrisis het voor
Tineke en Ronald moeilijk om verder in
te burgeren. “Je treft niemand meer, de
kroeg is dicht en je mist de tradities in
het dorp. Dat maakt het voor ons lastig.
Ook voor onze rol in de dorpsraad.”

Een jaar geleden werden Tineke en
Ronald gevraagd of ze zich bij de dorpsraad wilden aansluiten. “Ik heb altijd
gezegd dat ik wat wil betekenen voor
het dorp, maar dat het wel op mijn pad
moet komen en dat het bij me moet
passen. Ik heb daarom aangegeven
waar mijn interesses lagen. Momenteel
ben ik secretaris en verzorg ik de mail
en de post en notuleer ik alle vergaderingen.”
Onlangs zijn er vier dorpsraadleden
gestopt en is er een druk komen te
liggen op alle aanhoudende leden.
“Mijn man en ik zijn twee van de vier
overgebleven leden. We voelen nu
wel de druk, omdat we een voorzitter
missen en wij nog nieuwkomers zijn.
Wij kennen de voorgeschiedenis en de
onderlinge relaties in het dorp niet en
onze contacten in het dorp zijn nog erg
beperkt. Maar ik vind het zeker belangrijk om een steentje bij te dragen. We
zijn als dorpsraad een klankbordgroep
richting de gemeente, maar we zorgen
ook dat informatie vanuit de gemeente
goed bij onze inwoners terecht komt.
We zijn de vertegenwoordigers van het
dorp. We hopen dat we snel nieuwe
leden en vooral een nieuwe voorzitter
vinden.”

Toekomst
Tineke ziet de toekomst, ondanks de
huidige coronacrisis, positief in. “In juni
gaat Ronald met pensioen en kunnen
we optimaal genieten. We willen een
camper aanschaffen en erop uitgaan en
de wereld zien. Daarnaast is ons doel
om ons netwerk verder uit te breiden en
ons steentje te blijven bijdragen aan de
dorpsraad.”
Tekst: Jeanine Hendriks

TEKLA Tekenaar

m/v

(eventueel leerling tekenaar- of iemand die
ervaring heeft met 3D tekenen.)

Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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Voldoende spelers

B.V.V.’27 keert terug in de
prestatieve competitie voor
standaardteams
Het eerste elftal van voetbalvereniging B.V.V.’27 uit
Blitterswijck keert met ingang van het aankomende seizoen
2021-2022, na één seizoen afwezigheid, alweer terug in de
prestatieve competitie voor standaardteams. B.V.V.’27 zal gaan
uitkomen in de vijfde klasse van de KNVB.
Het bestuur van B.V.V.’27 is ervan
overtuigd dat zij voor het aankomende seizoen voldoende
spelers hebben, waarmee zij in
de vijfde klasse voor standaardteams een rol van betekenis kunnen spelen. Dat is onder andere
gelukt omdat zij de medewerking van hun eigen jeugdafdeling
gekregen hebben om komend
jaar een aantal talentvolle jeugdspelers vervroegd naar de senioren over te laten komen.

Hoofdtrainer

Kwartet van basisschool Coninxhof
Ondanks dat er dit jaar geen ‘vastelaovend’ gevierd kon worden, is er toch een kwartet uitgeroepen bij
basisschool Coninxhof in Venray. Dit zijn prinses Bo en prins Wesley met hun adjudanten Mina en Cas.
Tijdens het uitkomen hadden ze voor alle leerlingen een banaantje vanuit Hawaii meegenomen. Ze waren
daar namelijk in de coronatijd ontsnapt.

Ben jij opzoek naar een afwisselende
en uitdagende baan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over Hotraco Group
kun je vinden op www.Hotraco.com

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande
besturingstechnische oplossingen. Samen werken we elke dag weer aan de beste besturingstechnische
oplossingen voor onze klanten wereldwijd binnen de markten Agro en Industrie. Bij Hotraco werken specialisten
die uitblinken in hoogstaande technische kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 250 medewerkers.
We zijn op zoek naar mensen die ook voor kwaliteit staan, naar nieuwe collega’s die zelfstandig op zoek gaan
naar mogelijkheden om zaken steeds slimmer aan te pakken!
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Hardware Engineer
In de functie van Hardware Engineer vertaal je de
klantwens naar concrete oplossingen. Je fungeert
als verantwoordelijke voor het ontwerp van de
hardwaresystemen en besturingskasten. Deze informatie
vertaal je binnen E-plan naar benodigde hoofd- en
stuurstroomschema’s, kast lay-outs, aansluitschema’s
en bestellijsten. Daarnaast heb je intensief contact met
je collega’s van de afdelingen Verkoop, Binnendienst,
Paneelbouw en Inkoop. Dit alles met het doel een
goede samenwerking voor te zetten, en natuurlijk een
goed eindproduct voor de klant!
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig uitwerken van een ontwerp, werktekening,
principeschema’s, maatvoering, doorsneden
en detailtekeningen;
• Uitwerken van technische ruimten aan de hand
van een schets;
• Controleren van tekeningen en het verwerken
van benodigde aanvullingen;
• Aanleggen van eigen bibliotheek van vaak
gebruikte details;
• Opzetten van stuurstroomschema’s;

• Constant overleg met collega’s om tot een zo goed
mogelijk resultaat te komen;
• Je constateert op tijd wanneer er een uitdaging ligt in
een project waaraan je werkt.
Wij vragen:
• Afgeronde HBO opleiding richting elektrotechniek of
industriële automatisering of een andere passende
opleiding;
• Iemand die mee denkt in oplossingen en open staat
voor verandering en vernieuwing;
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring;
• Kennis van E-plan is een pré.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt samen binnen het netwerk van de
Hotraco Group in een leuk, enthousiast en hecht team.
Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd
en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
op grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.
Ook vanuit huis werken behoort tot de mogelijkheden.
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: solliciteren@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

B.V.V.’27 heeft Jimmy Lucassen
voor het aankomend seizoen
aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van B.V.V.’27. De in
Blitterswijck woonachtige Jimmy
Lucassen heeft op basis van zijn
ervaring als trainer bij diverse

profclubs en bij de jeugd van
Wittenhorst in de ogen van het
bestuur de juiste capaciteiten om
bij B.V.V.’27 aan de slag te gaan
als hoofdtrainer. Daarnaast kent
hij de vereniging en de spelersgroep en zal hij als hoofdtrainer belangrijk zijn om spelers
enthousiast te maken om bij
B.V.V.’27 te komen en te blijven
voetballen.

Staf
De staf waarmee Jimmy Lucassen
bij B.V.V.’27 aan de slag gaat
bestaat verder uit de assistenten keepers trainers Henk Gooren
en Richard Arts, verzorger Wiel
Gooren, leiders Maurice Wolters
en Sam Willems en grensrechter
Jimmy Spee.

Op zoek naar een leuke baan
gedurende dit seizoen?

Onze 5-sterrencamping zoekt
nieuw talent!

Wij, Camping De Heldense Bossen, zoeken voor het komende
kampeerseizoen gemotiveerde collega’s voor de volgende afdelingen:

• receptie
• onderhoudsdienst
• zwembad
• huishoudelijke dienst
Wat wij van je vragen is enthousiasme en de bereidheid om
te werken als andere mensen vrij zijn, zoals weekenden en
schoolvakanties. Daartegenover staat onder andere een gezellige
werksfeer, mensen rondom je heen die plezier hebben en loon
volgens de CAO recreatie.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.

Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan nu!
Reageren op de vacatures
kan tot en met donderdag
25 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd
worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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Prins
Fabian hijst
Spurrie
mökkevlag
In samenwerking met
Muziekvereniging Ons Genoegen
werd zondag 14 februari om
11.11 uur de Spurriemökkevlag
op het dorpsplein in Oirlo
gehesen door prins Fabian I.
Een viertal muzikanten speelde
vanuit de kerktoren het Oirlose
volkslied ‘Oeldere mien durpke’.
Met dit initiatief probeerde de
Oirlose carnavalsvereniging
toch stil te staan bij ‘vastelaovend’.

Stichting Venrays Museum niet blij

EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo. Op 80 ha vollegrond,
4 ha kas en 3 ha containerveld kweken we een
breed assortiment solitair-, haag- en sierplanten.

Professionele proces
begeleider voor De Borgraaf

Wij zijn op zoek naar ambitieuze medewerkers
die de containerteelt verder mee gaan
professionaliseren.

Het College van B&W van gemeente Venray stelt budget
beschikbaar voor het aanstellen van een professionele procesbegeleider voor de komende twee jaar voor De Borggraaf.
Het doel is om in samenwerking met alle partijen De Borggraaf
tot bruisend ontmoetingspunt voor de Venrayse historie en
cultuur te maken.
Op verzoek van gemeente Venray
is er een onderzoeksrapport
geschreven naar aanleiding van
de onenigheid tussen de verschillende gebruikers van het pand.
Dat onderzoek heeft volgens
wethouder Anne Thielen aangetoond dat er een breed gedeelde
en grote passie is om het Venrays
verleden te verzamelen én om
het zichtbaar te maken voor de
huidige en toekomstige inwoners
en bezoekers.
Het is de bedoeling om onder leiding van een professionele voorzitter aan een netwerkorganisatie
te bouwen. Dit moet ruimte bieden aan alle betrokkenen, wederzijdse inspiratie opleveren en het
onderling afstemmen van ideeën
en activiteiten stimuleren. Na
twee jaar moet De Borggraaf op
eigen benen kunnen staan.

Verbazing
Stichting Venrays Museum heeft
het college laten weten niet
achter de resultaten te staan.
“Groot was onze verbazing toen
wij onlangs zagen dat wethouder

Thielen een heel andere opdracht
geformuleerd had. Een opdracht
waarbij terugkijken leidend werd
en niet het vooruit kijken. Deze
koerswijziging werd door het
museumbestuur niet alleen als
verbazingwekkend ervaren maar
ook als onacceptabel. Verbaasd
waren we toen we constateerden
dat aan een reclamebureau in
plaats van aan een organisatieadviesbureau de opdracht was verstrekt. Betreurenswaardig is ook
dat de rol van de gemeente in
de afgelopen jaren niet beschreven is in het onderzoek. Alles bij
elkaar was het voor het bestuur
van het Venrays Museum onmogelijk het rapport met de aanbevelingen te omarmen. Jammer.
Door dit rapport worden voor de
ontwikkeling van de Borggraaf
tot een toekomstbestendig
museum stappen achteruit in
plaats van vooruit gezet.”

Het is onmogelijk het
rapport te omarmen

Teamleider Containerteelt
Ben jij de teeltleider die wij zoeken met:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te geven
aan circa 15 gemotiveerde medewerkers.

Op maandag en vrijdag wordt in
de vastentijd vóór de ochtendmis
het Morgengebed gezongen om
08.35 uur. Ook wordt geprobeerd
de kerk, minstens de torenhal
met zicht op het priesterkoor,
met name in het weekend wat

meer geopend te houden voor
wie even de kerk wil binnenlopen. Dat is weer mogelijk nu de
restauratiewerkzaamheden ten
einde zijn. De Mariakapel is de
hele dag geopend.

Over de functie:
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbrengen en uitvoeren van verbeteringen
en optimaliseren van de containerteelt;
• planning van dagelijkse en wekelijkse
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• verantwoordelijk voor het teeltresultaat
met begeleiding van bedrijfsleider en
teeltadviseurs;
• middels meewerken doorgroeien naar
de uiteindelijke functie.

Allround medewerker Containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten in een breed
assortiment;
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau.

Uur van barmhartigheid
In de Grote Kerk in Venray vindt op de vrijdagen van de
vastentijd vanaf vrijdag 19 februari ’s middags om 15.00 uur een
uur van gebed en aanbidding plaats onder leiding van pastoor
Martinus Rijs.

m/v

m/v

Over de functie:
•
•
•
•

teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:
•
•
•
•

uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en groeiend bedrijf;
Prettige werksfeer bij een informeel bedrijf.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens 06-22443278.
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Cultura Venray gaat de dorpen in
Hoe mooi en uniek zijn alle dorpen van de gemeente Venray? Dat vroeg Cultura Venray zich af. Opererend
vanuit hartje centrum van Venray werden ze steeds nieuwsgieriger naar al het moois op kunst- en cultuurgebied wat de kerkdorpen te bieden hebben. Dit resulteerde in de 13-delige reeks: BuutesteBinne.

In de afgelopen vier jaar heeft
Cultura Venray al veel verenigingen
en organisaties mogen leren kennen.
Toch vroeg Cultura Venray zich af wat
ieder kerkdorp van Venray echt uniek
maakt. Wat zijn de pareltjes van
Smakt? Waar staan de inwoners van
Veulen echt om bekend? Dit komt
allemaal aan bod in BuutesteBinne.

“De naam BuutesteBinne is geen
dialect, maar een eigenwijze wijze
van schrijven. Net zoals ieder dorp
zijn eigen wijze van handelen kent”,
aldus Marloes Kempkens van Cultura
Venray. Ieder dorp is een van de dertien delen uit de reeks. In de korte
documentaires gaat Cultura Venray
op pad met een of meerdere perso-

nen uit het dorp zelf, die alle ins en
outs weten. Van de geschiedenis tot
aan de carnavalsvereniging: alles
wordt aangeboord. Vanaf 19 februari
is de 13-delige reeks te zien op het
tv-kanaal van Omroep Venray. Vanaf
dan is ieder weekend een ander dorp
te bewonderen.

Carnavalsspeurtocht
door Leunen
Tijdens de carnavalsdagen konden de inwoners van Leunen meedoen
aan een speurtocht die was uitgezet door carnavalsvereniging
’t Knölleke in samenwerking met de jeugd van ‘t Knölleke, Skip en
De Baank. “De inschrijvingen liepen al snel binnen en uiteindelijk
hebben er ongeveer 350 Knöllekes jong en oud meegedaan. Je zag
mensen met een slee of een kar met muziek erop. Het was een
gezellige boel”, aldus de organisatie.

Feed Design Lab te Wanssum (Noord-Limburg) is hét praktijkonderzoek- en educatiecentrum voor innovatie & verduurzaming in de diervoedersector. De belangrijkste
activiteiten van Feed Design Lab zijn het verhuren van de proeffabriek, het verzorgen
van trainingen en het ontwikkelen van projecten.
Naar aanleiding van groei in activiteiten binnen onze proeffabriek zijn wij op zoek naar een

allround procesoperator (M/V)
in het diervoerproces

Dit zijn je werkzaamheden:
• Ingangscontrole grondstoffen en
ingrediënten, kwaliteitscontrole voeders
• Op peil houden van voorraden,
werkstoffen en gereedschappen
• Voorbereiden, uitvoeren en nazorg
van voerproeven met klanten
• Assistentie bij trainingen, begeleiding
van cursisten
• Zorg voor het proces; zowel technisch als
hygiënisch, incl. schoonmaak & onderhoud
• Bediening van de verschillende procesdelen,
oplossen van storingen

Dit ben jij!
• Je hebt technisch inzicht en/of relevante
werkervaring in bij voorkeur in een rol als
Procesoperator in de feed/food sector
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau
• Je beheerst de Nederlandse taal goed,
je bent open en communicatief

• Je bent handig met techniek en het
heeft je interesse, kortom 2 rechterhanden
• Je neemt initiatief en steekt graag je
handen uit de mouwen
• Je toont verantwoordelijkheid en hebt
een flexibele instelling
• Je woont in de nabijheid van Wanssum
(binnen een straal van max. 30 km)

Dit mag je van ons verwachten:
Een uitdagende functie in de meest flexibele,
experimentele voerfabriek van Europa.

Als collega bij Feed Design Lab ontvang je:
• Een uitgebreid inwerkprogramma
• Een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Een hecht team van in totaal 6 leuke
collega’s in een gemoedelijke sfeer
• Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden

Informatie over deze functie kun je opvragen bij
Eric Vissers, tel. 06 2813 2220 of ericvissers@feeddesignlab.nl.
Interesse? Stuur je CV en motivatie naar Eric Vissers!

Jeugdpaar De Keavers
uitgekomen
Stan Zegers is de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging
De Keavers uit Holthees en Smakt. Hij regeert dit jaar met jeugd
prinses Renske Peeters. Tijdens hun regeerperiode wordt het duo
bijgestaan door de narren Fiene Siebers en Koos Bussink. De leus van
prins Stan en prinses Renske luidt: ‘Met prinses Renske en prins Stan
maken we er een te gekke carnaval van. Alaaf.’
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15-vragen aan

Maud Rötjes Venray
maken. Ik vond zo’n opdrachten
natuurlijk geweldig. Ik kan mij ook
heel vaag herinneren dat ik ooit
in groep 8 met een vriendinnetje
een krantje maakte voor de klas,
jammer genoeg hadden wij nooit
genoeg inkt.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
Heb ik eigenlijk niet. Ik hou erg
veel van reizen. Ik ben naar Dubai,
Amerika, Sri Lanka en andere landen geweest. In Amerika en Sri
Lanka ging ik met mijn gezin van
plaats naar plaats. Dit vind ik de
leukste vakanties omdat het elke
dag anders is, je komt bijna elke
dag ergens anders. Rondreizen is
dus mijn favoriete vakantie.

Wat doe jij op een rustige zondag?
Meestal doe ik vrij weinig op die
dag. Soms nog het laatste huiswerk
bijwerken of even sporten. In de
avond gaan wij thuis meestal iets
groots koken of iets bestellen. Dit
eten wij dan voor de televisie en
daarna kiezen we een leuke film
om met z´n allen te kijken, dit is
meestal wel erg gezellig.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister graag naar oude muziek,
ABBA, Nederlandse muziek en
nieuwe muziek. Ook hou ik van
carnavalsmuziek of echte uitgaansmuziek. Het kan bij mij eigenlijk
wel elke kant op. Toch kan ik niet
lang naar een muziekstyle luisteren, dus vaak verander ik mijn
Spotify-lijst.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Wat mis je nu het meest door
corona?

Maud Rötjes
17 jaar
ROC Nijmegen
Venray

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Mijn toekomst ziet er hopelijk als
volgt uit: ik woon in een grote
stad in Nederland met mijn man
en twee kinderen, heb een goede
baan en ben erg gelukkig. Ik wil
graag later wonen in een grote
stad in Nederland omdat het me
een grote uitdaging lijkt, en het
erg anders is dan ik gewend ben.
Leiden of Den Haag lijken me beiden een prima stad.

Uitgaan, met vrienden een terrasje
pakken of gewoon normaal afspreken met een groepje. Deze dingen
mis ik nu wel echt heel erg. Je hebt
niet echt iets meer om naar uit te
kijken, en dat mis ik.

Wat is jouw droombaan?
Mijn droombaan is te werken voor
NOS (jeugd) journaal of een goede
journalist te worden. Al vanaf kleins
af aan hield ik ervan om mensen te
interviewen. Op de basis- en middelbare school hadden we soms
opdrachten om een interview te

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk

Hou jij meer van het strand of
meer van het zwembad. En
waarom?
Ik vind het strand erg mooi en leuk.
Ik kan er wel uren liggen zonnen
of muziek luisteren. Ook vind ik
de zee leuk als er veel golven zijn.
Het zwembad is natuurlijk ook leuk
maar dat voelt voor mij altijd hetzelfde aan. Bij het strand gebeuren
er vaak ook meer dingen.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Wie goed doet, goed ontmoet. Dit
advies heb ik volgens mij gekregen van mijn moeder. Als je aardig
doet tegen anderen zullen anderen
dat ook vaker sneller terug doen.

Dit advies draag ik elke dag met me
mee. En tot nu toe heeft het altijd
goed uitgepakt. Dit advies wil ik
ook graag aan anderen geven.

Hoe zouden vrienden jou
omschrijven?
Erg enthousiast, spontaan en onzeker waarschijnlijk. Ik kom soms
vaak met gekke ideeën of vreemde
uitspraken aankomen. Ook vraag ik
vaak dingen soms wel honderd keer
om zeker te weten of iets zo is.

Wat zou je nog graag willen
leren in je leven?
Ik zou graag nog willen leren Frans
te spreken. Doordat ik vmbo-t heb
gevolgd op mijn middelbare school
heb ik nooit Frans gehad. Dit vind
ik dus ergens nog wel jammer. Ook
zou ik graag nog willen leren acteren.

Waar ben je stiekem bang voor?
Spinnen, hoogtes en clowns. Alle
insecten vind ik niks.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Teleporteren, zodat ik overal snel en
op tijd kom. Op tijd komen is namelijk erg lastig voor mij en als ik kan
teleporteren gaat het waarschijnlijk
net ietsje sneller. Ook kan ik dan
overal naartoe. Hawaii here i come.

Wat vergeet je nooit meer van je
jeugd?
Mijn basisschooltijd, deze jaren vergeet ik nooit meer. Ik had een erg
fijne klas, en ik vond elke dag wel
leuk, zeker carnaval. Ook mijn beste
vriendinnetje zat toen in mijn klas,
waar ik veel lol mee had.

Van welke snack krijg jij echt
nooit genoeg van?
Drop of alles waar karamel in zit.
Ik kan nooit van drop afblijven, als
kind genoot ik er al van en nu nog
steeds.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Als ik net nieuwe mensen leer
kennen kan ik best verlegen overkomen. Maar na een tijdje kan ik
mezelf wel beter laten zien van wie
ik ben. Het ligt denk ik ook aan de
persoon zelf.

Kempen creëert
Kempen creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding

Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

#kempencreëert
#kempencreëert

Hoi

Column

Geen
inspiratie
Ik denk dat ik ondertussen al
vier keer opnieuw ben begonnen. Ik heb vandaag geen
inspiratie. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik al enkele weken
geen ideeën meer heb. Waar wil
ik namelijk over schrijven? Ik
heb heel veel onderwerpen al
gehad en echt iets interessants
gebeurt er op het moment ook
niet.
Terwijl ik dit schrijf ben ik een les
aan het volgen over onderwerpgericht onderzoek. Wat het vak
inhoudt, kan ik je niet vertellen.
Ik weet het zelf namelijk ook niet.
Met school zijn wij nu bezig met
radio maken en dat is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Opnemen
moet vanwege corona via skype
of op locatie en via een bepaalde
app. Met een veel te duur programma, moeten wij de audio
opname aanpassen en ‘radiogeschikt’ maken. Zelf ben ik meer
van het schrijven, geef mij maar
een onderwerp en ik schrijf wel
een stukje, audio vind ik veel lastiger. In het volgend blok komt
video aan de beurt en dat lijkt
me dan weer wel leuk. Ik hoop
in ieder geval dat wij snel weer
naar school kunnen en mogen. Ik
word namelijk compleet gek van
dat online school. Laat die middelbare scholen opengaan en doe
de mbo’s, hbo’s en universiteiten
ook gewoon open. Mensen krijgen
een veel te grote achterstand door
die online lessen. En heel eerlijk,
mijn motivatie is ook flink gedaald
sinds de lessen weer online zijn.
Mijn nieuwsartikelen gaan bijna
allemaal over corona of zijn ergens
ver weg wel te linken aan corona.
Nieuws is allemaal hetzelfde en
het wordt gewoon saai. Wel ben
ik blij dat de verkiezingen bijna
zijn, want daar kan je goed een
radio stukje over maken. Over een
maand mogen wij alweer stemmen en ik weet denk ik al waar
ik op ga stemmen. Dit jaar zijn er
ook veel partijen die meedoen, 37.
In vorige jaren is het nooit meer
dan 28 geweest. Zelf vind ik dat
iedereen moet gaan stemmen, er
mag namelijk wel een verandering komen in onze overheid.

Jacky
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Jij maakt ‘m super

Welkom
in onze
digitale
showroom
Wij helpen u graag verder.
Bij Superkeukens staat uw gezondheid en die van onze
medewerkers voorop. Daarom helpen wij u nu ook
volledig online. Dat is het persoonlijke contact zoals u
van ons gewend bent, maar dan op afstand.

5.699,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Beeldbellen met een verkoopadviseur.
Een videogesprek wordt uitgevoerd met Teams.
U kunt direct met één van onze verkopers beeld-bellen
of u plant vrijblijvend een afspraak in op de datum
en tijd dat het u past.
Onze verkoper belt u dan op de door u opgegeven
contactgegevens en geeft u een video rondleiding door
onze showroom en beantwoordt al uw vragen.

Empolie Grafiet Zwart Mat

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

ROERMOND

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

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

Op zondag dicht

Op zondag geopend

