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Wooncomplex uit de
steigers
Het appartementencomplex op de hoek Marktstraat/Eindstraat in het centrum van Venray nadert zijn voltooiing. Nadat vorige week de steigers en schermdoeken zijn verwijderd,
is het complex van vijftien huurwoningen bij de Grote Kerk zichtbaar geworden. Wonen Limburg begon in september 2020 met de bouw nadat het oude pand Markstraat 8 was
gesloopt. Het wooncomplex is gasloos en bestaat uit drie verdiepingen van ieder vijf appartementen. Alle woningen beschikken over een eigen warmtepomp. Er is geen parkeerplaats
bij het wooncomplex. De bewoners moeten hun auto in de buurt parkeren. De huurprijs varieert van 633 tot 728 euro. De woningen worden medio dit jaar opgeleverd.

Ook tweede zonnepark in Smakt van baan?

Een woordvoerder van de gemeente
kan niet bevestigen dat het zonnepark van Tomorrow Energy, aan de
westkant van de A73, van de baan is.
“Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De aanvraag is
dus niet afgewezen.”
Dat het zonnepark van Tomorrow
Energy in strijd is met beleidskader
KODE, staat in een toelichting op ingediende moties door de gemeenteraad. Alhoewel het College van B&W
nog geen besluit heeft genomen, zal
volgens de toelichting het college het
advies naar de gemeenteraad sturen
om geen verklaring van geen beden-

kingen af te geven. Dit zal waarschijnlijk op de agenda komen van de
raadsvergadering van dinsdag 29 juni.
De gemeenteraad nam op 12 mei 2020
een motie aan waarin het college
werd opgedragen in gesprek te gaan
met Tomorrow Energy. De raad zag dit
zonnepark als een alternatief voor het
afgeschoten plan van Kronos Solar.
Tomorrow Energy diende in februari
2021 de aanvraag in voor de omgevingsvergunning van een zonnepark
van 13,9 hectare. Tomorrow Energy
hoefde eind vorig jaar niet mee te
doen in de tender die de gemeente
uitschreef, omdat het Eindhovense

bedrijf in september 2019 al een verzoek had ingediend. Dat was een
maand voordat de gemeenteraad
beleidskader KODE vaststelde waarin
onder meer de tender was opgenomen.
In KODE staat ook dat tussen zonneparken een minimale afstand van
1.000 meter nodig is. De beoogde
zonneparken van Kronos Solar en
Tomorrow Energy zouden dichter
bij elkaar komen te liggen, alleen
gescheiden door de A73. Het plan van
Tomorrow Energy moest wachten totdat de gemeente definitief had gebroken met Kronos Solar.

Het plan van Kronos Solar kon niet
rekenen op voldoende draagvlak in
de omgeving. Op 12 mei 2020 wees
de gemeenteraad dit zonnepark af.
Kronos Solar maakte in augustus 2020
bezwaar tegen de weigering van de
vergunning. Volgens de gemeente is

29245

De kans is aanwezig dat ook het zonnepark van Tomorrow Energy niet doorgaat. Het zou het tweede plan zijn
voor een zonneweide in Smakt dat voortijdig sneuvelt. De ambtelijke beoordeling van het zonnepark van
Tomorrow Energy is negatief uitgevallen. Gemeente Venray weigerde eerder al een vergunning te verlenen
aan Kronos Solar.

er daarna overleg geweest over de
afwikkeling. Het college stuurde op
30 maart 2021 het definitieve weigeringsbesluit naar Kronos Solar.
De woordvoerder van de gemeente
zegt dat hiertegen nog beroep bij de
rechtbank mogelijk is.
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Ondanks bezwaren van dorpsraad en het CDA

ProRail blijft bij sluiting spooroverweg Smakt
ProRail wil de sluiting van de
spoorwegovergang bij
’t Pelgrimshuis in Smakt doorzetten. Dat blijkt uit het ontwerpinpassingplan van de Maaslijn dat
provincie Limburg ter inzage
heeft gelegd tot donderdag 10 juni.
De afsluiting voor gemotoriseerd
verkeer stuit op bezwaren van
dorpsraad Smakt-Holthees en het
CDA dat de kwestie aan de orde
stelde in de commissievergadering van 10 maart.
In het ontwerpplan erkent ProRail
dat sluiting van de spooroverweg
bij de Pelgrimslaan gevolgen heeft
voor het landbouwverkeer. Dat moet
straks gebruikmaken van de andere
overweg in Smakt, bij Loobeek.
Alleen voor voetgangers en fietsers
blijft de overweg bij ’t Pelgrimshuis
open. De overweg krijgt ook een
inrichting voor alleen langzaam verkeer. Als er een trein passeert dan
wordt de overweg volledig afgesloten
met slagbomen. De reden om gemotoriseerd verkeer te weren is het
risico op aanrijdingen met landbouwverkeer te voorkomen. De snelheid
van de elektrische treinen is hoger
dan die van de dieseltreinen en kan
oplopen tot 140 kilometer per uur.

Bezwaarschrift
De dorpsraad is van plan een
bezwaarschrift in te dienen.

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

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

“We hebben overleg gehad met
ProRail maar naar onze inbreng
is niet echt geluisterd”, vindt
dorpsraadvoorzitter Rob Poels.
“Met enkele eenvoudige aanpassingen kan de overweg bij
‘t Pelgrimshuis veiliger worden
gemaakt. Alhoewel er zover ik weet
nooit aanrijdingen zijn geweest.”
De dorpsraad wil een verkeerskundige van de gemeente erbij betrekken. “Wethouder Jan Loonen is ter
plekke komen kijken en hij heeft
met omwonenden gesproken.
Hij begrijpt het probleem, vooral de

voor omliggende bedrijven die veel
gebruikmaken van deze overweg.”
De spoorovergang bij de Witte
Vennenweg en Oirloseweg in
Oostrum krijgt ook een aanpassing.
De nieuwe inrichting moet voorkomen dat verkeer komt stil te staan
op de overweg. De gemeenteraad
heeft op 9 februari bijna 1,5 miljoen
euro uitgetrokken om de onveilige
situatie voor auto’s en fietsers te
verbeteren. Aan de oostkant bij de
Witte Vennenweg plaatst ProRail een
onderstation dat de bovenleidingen van elektriciteit gaat voorzien.

Het onderstation kan geluidsoverlast
veroorzaken binnen een straal van
30 meter. De dichtstbijzijnde woning
ligt op 60 meter afstand.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de Maaslijn
starten in 2022 en zijn eind 2024
afgerond. Met uitzondering van
het station in Oostrum bestaat de
spoorlijn op het grondgebied van
gemeente Venray nu nog geheel uit
enkelspoor. Vanaf het station wordt
over een lengte van 4,5 kilometer
een dubbelspoor in zuidelijke rich-

ting aangelegd. Dit extra spoor komt
aan de oostzijde van de bestaande
spoorlijn.
De Maaslijn tussen Roermond en
Nijmegen is 85 kilometer lang en
vervoert dagelijks zo’n 20.000 passagiers. Door de elektrificatie is
een betere dienstregeling mogelijk. Het betekent een tijdwinst van
7 minuten op het traject tussen
Roermond en Nijmegen dat een reistijd vergt van een uur en 17 minuten.

Tekst: Henk Willemssen

Oh, zit dat zo!

What’s in a name?
De naam is een onderdeel van iemands identiteit. Een naam zegt ook iets over familieverbanden. Sinds de
invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kreeg je als kind automatisch de geslachtsnaam
van je vader. Vanaf 1998 kunnen ouders kiezen of hun kind de achternaam van de vader óf van de moeder
krijgt. De laatste jaren is er meer vraag naar de mogelijkheid om kinderen de achternamen van beide
ouders te geven. Uit een peiling van het Ministerie van Justitie in 2020 is gebleken dat twee derde van de
bevolking positief staat tegenover een aanpassing van de wet, zodat ouders een dubbele naam aan hun
kinderen kunnen geven. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel. Door het kiezen van een dubbele achternaam
voor hun kind, kunnen ouders de verbondenheid met hen beiden laten zien. Het kan ook een praktische
oplossing bieden voor mensen met meerdere nationaliteiten; het komt namelijk voor dat mensen in
verschillende landen verschillende namen hebben. Een dubbele naam kan dan voor eenheid zorgen.
In het huidige wetsvoorstel zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen:
• Een dubbele achternaam kan uit
hooguit twee volledige namen
bestaan (‘Jansen’ is een naam,
‘De Boer’ ook).
• Ouders kiezen zelf de volgorde van
de namen.
• De namen worden achter elkaar
vermeld zonder koppelteken (zo is
er een onderscheid met getrouwde
vrouwen die zowel hun meisjesnaam als de naam van hun partner
dragen).
• Als ouders zelf al een dubbele
achternaam hebben vanwege de
voorgestelde regeling en ze willen
hun kind een achternaam geven

die is samengesteld uit hun beider
achternamen, dan mogen ze zelf
kiezen welke naam ze willen doorgeven. Ook geldt dat dan de dubbele naam uit niet meer dan twee
namen mag bestaan.
• Er kan alleen gekozen worden bij
het eerste kind; volgende kinderen
uit dezelfde relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het
eerste kind.
Volgens de bepalingen zijn er dus
uiteindelijk twee mogelijkheden:
• Een kind krijgt de (dubbele) naam
van één van de ouders

• Een kind krijgt een naam van de
ene ouder gevolgd door een naam
van de andere ouder

moeder die het kind niet gebaard
heeft). Zijn de ouders van het kind
niet gehuwd of geregistreerd, dan
krijgt het de naam van de geboortemoeder.
Het wetsvoorstel moet nog in de
Tweede Kamer worden behandeld.
Dit zal naar verwachting in de loop
van dit jaar het geval zijn.

Door: Marion van den Aker-Groffen,
familierecht- advocaat en
vFAS-scheidingsmediator,
Van der Putt Advocaten

Stel dat twee ouders met een dubbele achternaam een kind krijgen,
dan hebben zij de keuze uit maar
liefst tien varianten voor de achternaam van hun baby.
Overigens blijft het zo dat, wanneer
ouders geen keuze maken voor
de achternaam van hun kind, het
kind bij gehuwde of geregistreerde
ouders de naam van de vader of
van de duomoeder krijgt (dat is de

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
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Herontwikkelen De Witte Vennen

Geen vergunning voor ontgronding in
Oostrum
Gemeente Venray heeft nog geen vergunning verstrekt voor ontgronding in het toekomstige natuurgebied
Oostrumsche Heide. Voor de afgravingen die momenteel plaatsvinden bij de visvijvers van ’t Alvertje is al
eerder een vergunning verleend. Deze zandwinning is enkele jaren uitgesteld omdat er tijdens de bouwcrisis
minder vraag was naar delfstoffen.
Dat antwoordt het College van
B&W op vragen van commissielid
Cees de Vocht van Venray Lokaal.
Natuurproject Oostrumsche Heide valt
onder de gebiedsvisie Maasgaard.
Het doel is het terrein tussen de
visvijvers aan de Wanssumseweg
en recreatiepark De Witte Vennen
in Oostrum te herontwikkelen.
De inrichting van het natuurgebied
wordt deels betaald door ontgronding
en zandwinning in het gebied.

Onderhandelingen
Venray Lokaal had gezien dat er
al ontgrondingen plaatsvinden en
vroeg zich af of hiervoor vergunningen zijn verleend. Het college meldt
dat de onderhandelingen over de
afgraving nog niet zijn afgerond met
Maessen Bedrijven uit Venray. Er is
ook nog geen vergunning aange-

vraagd. ‘De ontgronding is ondergeschikt aan de natuurontwikkeling’,
zegt het college. ‘Belangrijk is de
vraag welke omvang de ontgronding
krijgt om de natuurontwikkeling te
kunnen financieren en of dit acceptabel is.’
In het plan voor het nieuwe natuurgebied is sprake van twee waterplassen van totaal 7,5 hectare met
een maximale diepte van 6 meter.
Oostrumsche Heide bestaat momenteel uit bos, landbouwgrond en een
oude asfaltcentrale. Deze asfaltcentrale is gekocht door Maessen
om deze bedrijfslocatie te saneren.
Deze plek is niet bedoeld voor ontgronding. De gemeenteraad stemde
op 22 september 2020 in met de aankoop van een bos aan Sparrendreef
van 20,4 hectare voor 310.000 euro.
De ontgronding die nu bezig is bij de

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

visvijvers van ’t Alvertje is uiterlijk
31 december 2025 afgerond. In de
vergunning heeft gemeente Venray
ook de inrichting van het terrein vastgelegd. De oevers worden afgewerkt
met voorzieningen voor vissers.
Rondom de plas komt een plantsoen
met bomen en aan kant van de weg
Hoogzand verschijnt een hoogstamboomgaard.

Grondwerker/stratenmaker

Informatiebijeenkomst

Gebr. Reintjes B.V. | Drabbelsweg 1 | 5814 AG Veulen

De gemeente organiseert voor
Oostrumsche Heide nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere betrokken partijen.
De bijeenkomst is ook bedoeld
om wensen en ideeën op te halen
over de inrichting van het gebied.
De gemeenteraad neemt uiteindelijk
een besluit waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan.

(fulltime - opleiding via BBL ook bespreekbaar)

Werk je graag in de buitenlucht en ben je
op zoek naar een leuke uitdagende baan?
Neem dan contact met ons op via 0478 58 19 86.
Of stuur een mail naar planning@gebr-reintjes.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Meer drukte

Aanpak Stationsweg krijgt voorrang op
Oostverbinding
De aanleg van de Oostverbinding, de nieuwe weg tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg in Venray, kan
pas van start gaan als de Stationsweg opnieuw is ingericht. Gemeente Venray kiest voor deze volgorde omdat
de Stationsweg veel drukker zal worden nadat de Oostverbinding is opengesteld voor het verkeer.
Uit de laatste nieuwsbrief van de
gemeente blijkt dat de planning is
opgeschoven. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in het eerste kwartaal van 2022. Het hele project
bestrijkt een wegtracé over een lengte
van 1,6 kilometer. De Oostverbinding
is 400 meter lang en loopt parallel aan
de A73. Op de Stationsweg krijgt de
Oostverbinding een aansluiting door
middel van een rotonde. Vanaf dit
punt tot aan de Oostsingel wordt de
Stationsweg over een lengte van
1,2 kilometer opnieuw ingericht.

Het definitief ontwerp is klaar maar er
zijn nog enkele knelpunten die opgelost moeten worden, zoals de inrichting van de parkeerplaats bij Medisch
Centrum Antoniusveld en het plan om
zo veel mogelijk waardevolle bomen
naast het bedrijf Kwikfit te behouden.
Ook moeten op enkele plekken nog
stukjes grond worden aangekocht.
Eind vorig jaar zijn er archeologische
opgravingen gedaan om sporen van
Romeinse grafvelden in kaart te brengen. Het archeologisch onderzoek is
afgerond en er zijn enkele bijzondere

Inzage
Het College van B&W stelt deze maand
het ontwerpbestemmingsplan en de
milieueffectrapportage (mer) vast
die daarna voor zes weken ter inzage
worden gelegd. De planning is dat de
gemeenteraad op 28 september het
licht op groen zet. Daarna kan de aannemer geselecteerd worden die het
werk gaat uitvoeren.

Start herinrichting N270 in Wanssum
eind dit jaar
De schetsplannen voor De Groene Loper in Wanssum zijn bijna klaar. Omwonenden en de dorpsraad zijn
betrokken bij de herinrichting van de voormalige provinciale weg N270 door de dorpskern van Wanssum.
Gemeente Venray wil eind dit jaar starten met de werkzaamheden.
parkeerterrein bij de jachthaven) en
Burgemeester de Weichshavenstraat
(tot aan de Merelhof) krijgen een
nieuwe inrichting.

Vragenlijst
Omwonenden konden via een digitale vragenlijst reageren op het plan
voor een erftoegangsweg met een
maximumsnelheid van 30 kilometer.
Het bestaande asfalt wordt vervangen door klinkers en de weg krijgt een
groene inpassing met nieuwe straatverlichting.
Het schetsontwerp wordt binnenkort

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

vondsten gedaan zoals kleine kruiken
en ijzeren voorwerpen.

Omgevingsgesprek geweest

Door de aanleg van de rondweg om
het centrum van Wanssum verloor
de N270 (Venrayseweg/Brugstraat)
zijn functie als doorgaande weg tussen Venray en Well. Provincie Limburg
heeft het wegdeel in Wanssum al
overgedragen aan gemeente Venray.
Doordat de Venrayseweg/Brugstraat
nu veel minder verkeer te verwerken
krijgt, moet de straat worden aangepast aan de nieuwe situatie. Aan de
oostkant loopt de herinrichting buiten
de bebouwde kom door tot aan de
Langstraat. Ook delen van de aansluitende wegen Geijsterseweg (tot het

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

gepubliceerd en dan kunnen inwoners opnieuw hun reacties geven.
Naast de herinrichting van de weg
worden ook andere knelpunten aangepakt. Zo komt er een betere aansluiting bij het plein naast de dorpsburg.
Parkeeroverlast bij cafetaria De Klein
en het sportpark worden aangepakt.
Vrachtwagens kunnen straks niet
meer terecht op de parkeerplaats bij
het sportpark. De bushalte bij cafetaria De Klein verdwijnt en wordt
verplaatst naar de oostkant van de
Paaseilandrotonde.

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY CENTRUM

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Gemeenteraad twijfelt over windmolens
Enkele politieke partijen spraken in de raadsvergadering van dinsdag 11 mei hun twijfels uit over de mogelijke komst van een windmolenpark in gemeente Venray. Binnenkort is de uitkomst van het verkenningsonderzoek bekend. Dit rapport bespreekt de gemeenteraad nog voor de zomervakantie.
Dinsdagavond stond de RES (Regionale
Energie Strategie) op de agenda.
Venray behoort tot de vijftien
gemeenten in Noord- en MiddenLimburg die de RES hebben opgesteld.
“Gezien de maatschappelijke discussie
en de haalbaarheid acht ik windmolens twijfelachtig”, verwoordde Harrie
van Oosterhout (VVD). “Alleen windenergie als er voldoende draagvlak
voor is”, stelde Toon Kerkhoff (Venray
Lokaal). “We hebben onze bedenkingen over windenergie, omdat er
onvoldoende afstand kan worden
gehouden tot de woningen”, zei Lizzy
Bruno (ProVenray). Daan Janssen (D66)
zag veel meer in een groot energielandgoed zoals Wells Meer in buurgemeente Bergen. “Het is top als Venray
daarin gaat participeren”, vond hij.
“Wellicht kunnen er in de regio meer
energielandschappen komen. Die kant
moeten we toch op.” Samenwerking
Venray verzette zich altijd al tegen
windmolens in gemeente Venray.
“De balans slaat negatief uit want
windenergie is niet duurzaam. Ook is
er niet genoeg draagvlak voor”, zei
Theo Mulders. Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) vroeg zich ook hardop
af of er windmolens in Venray komen.

“De vraag is of het gebeurt”, zei hij.

Aandeel
Harrie van Oosterhout wees erop dat
door het mogelijk wegvallen van
windenergie het aandeel van zonneparken in grootschalige energieopwekking groter wordt. Volgens de
VVD’er zou een tiende deel van het
grondgebied van gemeente Venray
moeten worden vol gelegd met zonnepanelen om het regionale doel te
behalen. Net als D66 ziet ook de VVD
liever dat Venray actief gaat deelnemen in Wells Meer. Toon Kerkhoff
waarschuwde voor het opofferen van
veel landbouwgrond voor zonnepanelen. “Zonneparken lopen tegen
de grenzen aan. Kringlooplandbouw
en circulaire economie hebben meer
landbouwgrond nodig.”
Henk Bisschops (PvdA) juichte het
toe dat onderzoek wordt gedaan naar
opslag van energie zoals waterstof.
Ook andere partijen haalden nieuwe
technieken aan die mogelijk betere
oplossingen bieden. “De ontwikkelingen gaan inderdaad razendsnel”,
reageerde wethouder Cor Vervoort.
“Daarom komt er om de twee jaar een
evaluatie van de RES.”

Energiebesparing en betaalbaarheid waren twee andere onderwerpen die vaak door de fracties
werden genoemd. De VVD meende
dat de gemeente weinig invloed
heeft op energiebesparing bij bedrijven en burgers. Daar waren PvdA en
Samenwerking Venray het niet mee
eens. Henk Bisschops haalde als voorbeeld de warmtescans van woningen
aan. “De gemeente kan vermindering
van energiegebruik meer stimuleren”,
zei Theo Mulders. Dat vond ook Toon
Kerkhoff: “Anders blijft het dweilen
met de kraan open.”
De zorg dat de energietransitie niet
voor iedereen betaalbaar is, werd
door meerdere partijen uitgesproken. “Ook mensen met een smalle
beurs moeten het kunnen betalen”,
zei Lizzy Bruno. Ze pleitte ervoor dat
de opbrengst van energieopwekking terugvloeit naar de inwoners.
“Zodat ze niet alleen de lasten maar
ook de lusten hebben.” Cor Vervoort
noemde het sociale duurzaamheid.
“Dit betekent dat iedereen mee moet
kunnen doen. De kunst is dit te vertalen naar de uitvoering.”

Luchtkwaliteit

Boeren en Buren loopt
vertraging op
In Venray wordt met belangstelling uitgekeken naar de resultaten van het project Boeren en Buren. In dit project hebben
boeren en omwonenden een jaar lang samen de luchtkwaliteit
in hun omgeving gemeten onder begeleiding van het RIVM.
Nu de eerste meetresultaten bekend zijn, was het de bedoeling
om samen met alle betrokkenen de resultaten te bespreken en
conclusies te trekken. Corona heeft ook hier roet in het eten
gegooid en is er nog geen mogelijkheid geweest om samen te
komen.
Eind oktober 2020 waren de laatste metingen en werd een meetperiode van een jaar afgesloten.
Sindsdien is het RIVM bezig
geweest om alle meetresultaten
te verzamelen en deze te analyseren. De deelnemers hebben
een grote hoeveelheid meetgegevens verzameld: fijnstof,
stikstofdioxide, ammoniak en
ook meldingen van geur worden
meegenomen.

Conclusies trekken
Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het project. Het RIVM
onderzoekt in hoeverre het
gezamenlijk meten de onderlinge relaties tussen de deelnemers beïnvloedt. Een belangrijk

onderdeel van dit project is om
met de deelnemers tot gezamenlijke conclusies te komen.
Daarvoor is het nodig om met
alle deelnemers, zowel boeren,
omwonenden als de gemeente
fysiek met elkaar om tafel te
gaan. Door corona is deze mogelijkheid er nog niet geweest.
Wel is er inmiddels een online
bijeenkomst geweest, waar de
voorlopige resultaten aan de
deelnemers zijn gepresenteerd
en er ruimte was voor vragen.
De gemeente verwacht dat de
onderzoeksresultaten in de
tweede helft van dit jaar ook
buiten het project gedeeld kunnen worden.

Tekst: Henk Willemssen

Venray voor iedereen
Deze prent hoort bij de campagne
‘Venray voor iedereen’, een
samenwerking tussen de gemeente
Venray, RespectOn Venray, Stichting
ComingInn, Venray Dementievriendelijk
en het Gehandicaptenplatform
Venray. Samen met onze inwoners
willen wij verder bouwen aan een
inclusieve samenleving. Aan een
plek waar verschillende leefstijlen en
geloofsvormen elkaar aanvullen. Aan
een Venray voor iedereen.

www.venray.nl/venray-voor-iedereen

Toegankelijkheid in de stad

Obstakels zijn voor niemand fijn, zeker niet voor blinden en slechtzienden. Of voor

Toegankelijkheid staat niet op zichzelf. Het thema inclusieve samenleving is breder.

mensen die gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel.

Meedoen in de samenleving betekent: onderwijs kunnen volgen, zelfstandig

Obstakels kunnen hierbij heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan reclameborden

kunnen wonen, je welkom voelen als consument, gelijke kansen hebben als

of gestalde fietsen in winkelstraten, te ver uitgebouwde terrassen of winkels

werknemer en ondernemer, toegang hebben tot informatie, financiering,

waarin de toegangsdeur en looppaden te smal zijn. Er zijn altijd mensen die in

(openbare) gebouwen en openbaar vervoer.

voorkomende situaties behulpzaam willen zijn. En dat is heel fijn! Maar mensen
met een beperking willen vaak ook zelfstandig ergens naar toe gaan. Dan is het

Het GehandicaptenPlatform Venray blijft zich – samen met de andere partners van

wenselijk dat de openbare ruimte zodanig wordt aangepast dat dit mogelijk is.

deze campagne en hopelijk ook met u – inzetten voor een toegankelijk Venray.

Hier hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid in.

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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‘Pas op plaats met zonnepanelen op
bedrijfsdaken’

SP benieuwd naar relatie
tussen IKL en Venray

Gemeente Venray gaat voorlopig niet meer aan bedrijven vragen om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.
De reden is dat Enexis door de overbelasting van het netwerk geen grote zonnepaneelinstallaties meer kan
aansluiten.

De SP wil weten of Instandhouding Kleine Landschapselementen
(IKL) projecten in gemeente Venray heeft uitgevoerd. IKL raakte in
opspraak door mogelijk misbruik van subsidiegelden. SP -commissielid Elianne Sweelssen heeft vragen gesteld aan het College van B&W.

De gemeenteraad nam in juli 2019
een motie aan om het College van
B&W op te dragen bedrijven actief
te benaderen voor het plaatsen van
zonnepanelen op daken. Politieke
partijen constateerden dat veel
grote bedrijfsdaken nog onbenut
zijn gebleven. Zonnepanelen op
daken zouden de voorkeur moeten
krijgen boven grote zonneparken
op landbouwgrond. Met de motie
hoopte de gemeenteraad een stap
vooruit te zetten in de energietransitie. De gemeente heeft de
ondernemers op bedrijventerrein

Smakterheide het aanbod gedaan
voor een gratis haalbaarheidsscan
voor zonnepanelen op hun daken.
Drie bedrijven hebben hierop positief gereageerd. Er kwam een kink
in de kabel toen Enexis in november
2020 aankondigde dat Venray op
slot werd gezet voor grote bedrijfsmatige installaties. ‘Helaas zijn
er nu geen mogelijkheden voor
bedrijven met grote daken en een
grootzakelijke netaansluiting om
in rendabele zonnepaneelinstallaties te investeren. Dus moet de
gemeente even een pas op de

plaats maken’, meldt het college.
Kleinere zonnepaneelinstallaties
van bedrijven, instellingen en particulieren kunnen nog wel worden
aangesloten op het elektriciteitsstation in Venray.
Statenlid Emma Palmen (CDA) uit
Venray vindt de kabinetshervorming
de uitgelezen kans om haar motie
tot verplichting van zon op dak op
bedrijventerreinen tot uitvoering
te brengen. Ze vraagt dan ook aan
het provinciebestuur van Limburg
hierop aan te dringen bij de formerende partijen.

Door de affaire stapte eind maart
IKL-directeur Herman Vrehen op.
De kwestie liep zo hoog op dat alle
zeven gedeputeerden van provincie
Limburg vertrokken evenals gouverneur Theo Bovens. De SP vraagt
vanaf wanneer gemeente Venray
samenwerkt met landschapsorganisatie IKL. Ook wil de partij weten
welke projecten zijn uitgevoerd
in de periode dat Herman Vrehen
directeur was en hoe veel geld er
met die opdrachten was gemoeid.

Vrehen is oud-politicus van het
CDA en voormalige gedeputeerde.
Hij wordt ervan beschuldigd subsidies van provincie en gemeenten
te hebben doorgesluisd naar zijn
eigen bedrijven. Het SP vraagt ook
wie in Venray de verantwoordelijke
wethouder was voor de afgesloten contracten met IKL. Ook wil de
partij van het college weten hoe de
controle werd uitgevoerd over de
juiste besteding van de gelden.

Adver torial

Programmering
Omroep Venray

NLW verpakt AgriFriends PSV foodbox
NLW Groep verzorgde afgelopen maand het verpakken van 350 AgriFriends PSV foodboxen. De foodbox is
een initiatief van AgriFriends in samenwerking met PSV, waarmee ze zich sterk maken voor mensen die
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Supporters van PSV mochten aangeven wie er een steuntje
in de rug en een gratis foodbox ter waarde van €25,- verdiende. Onder de aanmeldingen zĳn er 250 boxen
verloot. Daarnaast werden er 100 boxen aangeboden aan Voedselbank Eindhoven. De medewerkers van
NLW zĳn flink aan de bak gegaan, want alle foodboxen moesten binnen een dag klaar zĳn voor verzending.
Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

Krachtige alleskunner
De Branson 2505H is een ideale mini-tractor voor
dagelijkse klussen op een woonboerderij, manege,
camping of voor hoveniers. Zeer wendbaar dankzij
het compacte formaat en de kleine draaicirkel.
Standaard uitgerust met krachtige 25 pk Yanmar
dieselmotor, 2 groepen hydrostaat, vierwieldrive en
neerklapbare rolbeugel. Verder uit te voeren met o.a.
onderbouwmaaier, frontlader en fronthef.

Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Avondmix
22.00 Rooj laat

Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
19:00 (H) Zondagse Soep
20:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 Venradio met Freek & Marc
10:00 Venradio met Maik & Mario
12:00 Venradio met Bernie
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Petra
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Rock in Rooj
22:00 Rooj laat

Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Potpourri
19:00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat
Donderdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Rock & Roll All Flavours
Avonddienst
Rooj Laat

Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Middagmixt
17:00 Zondagse Soep
18:00 Wintertijd
19:00 Volksmusik miet Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Uw Branson dealer

Lozeman Tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum

077-4632341
lottum@lozeman.nl
www.lozeman.nl

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Belanghebbenden overwegen nieuwe juridische stappen

Huisjeseigenaren Roekenbosch
verzoeken gemeente om handhavend
op te treden op het park

De eigenaren die enkele huisjes op Het Roekenbosch in Blitterswijck bezitten, verzoeken gemeente Venray
handhavend op te treden op het vakantiepark. Zij beweren namelijk dat Otto Work Force en Wonen Limburg
de opgelegde voorlopige voorziening door de rechtbank niet naleven en nieuwe woonurgenten en arbeidsmigranten op het park blijven plaatsen.
De negen huisjeseigenaren die
de omgevingsvergunning van
Het Roekenbosch in Blitterswijck aanvochten, kregen in februari gelijk van
Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank stelde dat de huisvestiging van
arbeidsmigranten en woonurgenten
in strijd is met de provinciale omgevingsvergunning en dat de provincie Limburg geen officiële ontheffing
hiervoor heeft afgegeven. Gemeente
Venray kreeg zes maanden de tijd
om de procedure opnieuw te doen.
Omdat een deel van de huisjes in
gebruik is, werd een voorlopige voorziening getroffen, waardoor de personen die gebruikmaken van de huisjes
dit gebruik maximaal zes maanden
mogen voortzetten. Er mogen geen
nieuwe gebruikers worden toegestaan, ook niet als de huidige gebruikers het gebruik binnen zes maanden
staken.

de huisjeseigenaren veertien huizen
aangemerkt als ‘coronahuis’. “Wij verzoeken de gemeente handhavend
op te treden vanaf het tijdstip van
25 februari 2021. Dit betekent dat alle
nieuwe gebruikers die vanaf deze
datum onrechtmatig zijn toegelaten,
hun recreatiewoning dienen te verlaten. Indien wij niet op korte termijn
een reactie ontvangen en de voorlopige voorzieningen nog steeds niet in
acht worden genomen, overwegen wij
nieuwe juridische stappen te ondernemen”, schrijven ze in een brief aan de
gemeente.

Belanghebbenden

Brieven

Volgens de belanghebbenden van
Belangenvereniging Het Roekenbosch
heeft Wonen Limburg na de datum
van de uitspraak nog drie leegstaande
huisjes voorzien van nieuwe gebruikers. Otto Work Force heeft een continue aanwas van arbeidsmigranten,
zo geven de belanghebbenden aan.
De huisjeseigenaren hebben een
registratie bijgehouden en beweren
dat er begin mei sprake was van een
volksverhuizing. Ook zijn er volgens

Gemeente Venray geeft aan eerder een drietal brieven van de
Belangenvereniging Het Roekenbosch
ontvangen te hebben naar aanleiding
van de uitspraak van de rechtbank
Oost-Brabant. Daarin werd met name
verwezen naar de voorlopige voorziening. “Wij hebben daarop geantwoord dat Wonen Limburg en Kafra/
Otto op de hoogte zijn van deze uitspraak en dat we ervan uitgaan dat
iedereen zich daaraan houdt. Pas in

Wij verzoeken de
gemeente handhavend
op te treden

Living Sequoia is op zoek
naar 1 ervaren en 1 aankomend
werkplaatstimmerman.
Stuur je motivatie en CV naar
info@livingsequoia.com. Voor meer
info ga naar www.livingsequoia.com

de laatste brief spreekt de secretaris van de Belangenvereniging van
diverse ontoelaatbare mutaties op
het park zonder daar verder op in te
gaan. Hierop hebben wij geantwoord
dat daarover bij ons niets bekend is en
dat wij er nog steeds vanuit gaan dat
iedereen zich houdt aan de uitspraak
van de rechtbank, als ook het toegestane gebruik op Het Roekenbosch.
Het begrip ‘coronahuisjes’ is de
gemeente niet bekend. Over al dan
niet handhaven hebben wij in onze
reactie geen uitspraken gedaan”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
Eventueel strijdig gebruik op Het
Roekenbosch is in onderzoek.
Besluitvorming naar aanleiding van
het verzoek om handhaving van
enkele belanghebbenden moet nog
plaatsvinden, laat de gemeente
weten. Zowel de gemeente Venray als
Roekenbosch Ontwikkeling BV hebben
daarnaast hoger beroep aangetekend
bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van de zaak die door enkele
belanghebbenden was aangespannen
tegen de gemeente. “Omdat dit hoger
beroep nog loopt worden hier op dit
moment geen verdere mededelingen
over gedaan.”

Gevolgen corona vallen mee

Werkloosheidcijfers in Venray
al een jaar stabiel
De nadelige economische gevolgen van de coronacrisis zijn in
gemeente Venray nog niet terug te zien in de cijfers.
De werkloosheid is sinds april 2020 vrijwel stabiel en ook het
aantal faillissementen blijft beperkt.
Het College van B&W meldt dat
het aantal WW-uitkeringen nu
ruim 12 procent hoger ligt dan
een jaar geleden. Maar de piek
is ontstaan bij het begin van
de coronacrisis in maart 2020.
Na april 2020 is er vrijwel geen
stijging meer in het aantal
werkelozen. Het college denkt
dat dit een gevolg is van de
ondersteuningsmaatregelen van
het Rijk. ‘Die lijken het gewenste
effect te hebben.’

Nasleep
De situatie kan veranderen als op
1 juli 2021 een aantal regelingen
afloopt. Dan zal blijken hoe
weerbaar de bedrijven zijn en
of ze op eigen benen kunnen

blijven staan. Het college is er
niet gerust op. ‘De verwachting
is dat de grootste klap voor het
bedrijfsleven gaat komen zodra
de ondersteuning stopt.’

Bijeenkomst
De gemeente gaat samen met
ondernemersvereniging Venray
Centraal een bijeenkomst
organiseren over de toekomst
van het winkelcentrum na de
coronacrisis. Het plan is om
frisse ideeën op te halen bij de
centrumondernemers. ‘We willen
samen ‘out of the box’ nadenken
over de toekomst’, meldt het
college. De centrale vraag is hoe
het centrum aantrekkelijk kan
blijven voor het publiek.

Artikel zonneparken

Rectificatie

Per abuis is een fout in de HALLO Venray van week 17 geslopen.
In de chapeau boven het artikel ‘Tender zonneparken is eerlijk en
zuiver verlopen’ staat vermeld dat dit over de houding van
Solarfields gaat. Dit is niet juist. Wethouder Jan Jenneskens is niet
te spreken over de houding van Solarcentury die bij de tender
buiten de boot viel voor een zonnepark in Laagriebroek in Leunen.
Concurrent Solarfields werd de winnaar van de tender voor een
zonnepark, een paar honderd meter verderop, in de uithoek
Beemdweg-A73. Volgens Solarcentury is de tenderprocedure
oneerlijk verlopen.

Tekst: Jeanine Hendriks

Word jij onze nieuwe

werkplaats
timmerman?
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Skylar voelt zich niet comfortabel als jongen of meisje

‘Iedereen zou geaccepteerd
moeten worden zoals diegene is’
Tv-persoonlijkheid Rianne van Dorst maakte onlangs bekend onder de naam Raven door het leven te gaan.
Raven wil namelijk niet in het hokje van man of vrouw worden geplaatst. Dat geldt ook voor de 15-jarige
Skylar uit Venray. Zij is non-binair en wil daarom aangesproken worden met die of hen.
Skylar wil niet met achternaam en foto
in de HALLO. Dit omdat Skylar vreest
voor de eigen veiligheid en van vrienden en familie. Daarnaast is nog niet
de hele familie van de 15-jarige op de
hoogte van Skylar’s genderidentiteit.
Wel weten ze dat Skylar, die op het
Dendron College in Horst zit, niet alleen
op jongens valt. Daar kwam de leerling namelijk op 12-jarige leeftijd achter. “Toen ik 13 was vond ik een term
die bij mijn geaardheid paste. Dat was
namelijk panseksueel. Dit betekent
dat ik zowel op jongens, meisjes, als
transgenders en non-binaire personen
val. Nadat ik veel research heb gedaan
ben ik erachter gekomen dat ik zelf
ook non-binair ben. Ik voelde me niet
comfortabel als meisje, maar ook niet
als jongen.”
Opvallend is dat Skylar niet die naam
in het paspoort wil hebben in de toekomst. De 15-jarige is namelijk van
mening dat social media een bedreiging kan zijn. “Ik ga mijn naam niet
aanpassen, omdat ik werk en social

media van elkaar gescheiden wil houden. Tegenwoordig worden foto’s op
social media makkelijk over het internet verspreid. Als dat bij mij gebeurt,
is mijn echte naam niet te herleiden.
Daarnaast vind ik mijn geboortenaam
mooie en stoor ik me er niet aan als
mensen die naam gebruiken. Wel zou
ik graag een ‘x’ in mijn paspoort willen
hebben. Dat vind ik minder opvallend.”
Een non-binair persoon wil graag als
die, hen, hun of die persoon worden
aangesproken. Volgens Skylar worden daar nog vaak fouten in gemaakt.
“Maar daar stoor ik me niet aan. Ik kan
begrijpen waarom mensen deze fout
maken. Wel hoop ik dat mensen hier in
de loop van der tijd van leren. Daarom
zou het goed zijn als er op de basisschool al over gepraat wordt.”
Op het Dendron College is de LGTBQ+groepering al meer geaccepteerd. Er
is zelfs een schoolgroepje gevormd
dat zich de Gay-Straight Alliance (GSA)
noemt, zij organiseert allerlei evenementen voor de LGTBQ+-groep. Ook

Skylar is daarbij aangesloten. “We zijn
inmiddels met vijftig scholieren.
Op school zijn er ook meerdere personen die transgender of non-binair zijn.
Achter onze rug om wordt er wel eens
over ons gepraat. Ik sta sterk in mijn
schoenen, maar ik vind het wel somber
dat er mensen zijn die anderen pesten.
Daarom vind ik het fijn dat ik in Horst
op school zit en niet in Venray. Ik woon
verder weg en hier in het dorp kennen
ze me niet”, legt Skylar uit. “Mensen
zouden er geen deal van moeten
maken, ik ben nog altijd dezelfde persoon. Je hoeft het niet te begrijpen dat
er ook non-binaire personen bestaan,
maar ik zou het fijn vinden als er normaal over wordt gedaan en dat mensen respect hebben voor ons. Ik kan
het wel begrijpen dat mensen vanwege een geloofskwestie dit moeilijk
vinden, maar iedereen zou geaccepteerd moeten worden zoals diegene is.
Ik denk dat dit tijd nodig heeft.”

Angst voor financiële gevolgen

Lokaal Limburg bezorgd over
afblazen De Spurkt
Lokaal Limburg heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur
over het afblazen van bedrijventerrein De Spurkt in Venray. De
provinciale partij is bezorgd over de financiële gevolgen en meent
dat gemeente Venray zich niet aan de afspraken heeft gehouden.
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
heeft al 16 miljoen euro gestoken
in de ontwikkeling van het bedrijventerrein, meldt Lokaal Limburg.
Provincie Limburg is de grootste
aandeelhouder van Greenport
Venlo. De gemeenteraad van
Venray nam op 30 maart het
besluit om definitief een streep
te zetten door bedrijventerrein
De Spurkt. Vlak voor de raadsvergadering stuurde Greenportdirecteur Ruud van Heugten nog
een waarschuwende brief aan de
raadsleden. Hij riep de gemeenteraad dringend op geen afwijzend
besluit te nemen en hij wees op
mogelijke consequenties.

Agendapunt
Naast de provincie zijn ook de
gemeenten Horst aan de Maas,
Venlo en Venray aandeelhouder
van Greenport Venlo. Het schrappen van De Spurkt kan ook voor

Tekst: Jeanine Hendriks

Zo lekker, je
proeft dat het een
Prijsfavoriet is.
Bij Albert Heijn vind je groente en fruit
van topkwaliteit voor een altijd lage prijs.

Prijsfavorieten.
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deze gemeenten financiële gevolgen hebben.
Lokaal Limburg wijst erop dat
gemeente Venray in 2017 zelf
heeft bedongen om een bedrijventerrein van 30 hectare te
mogen ontwikkelen. In de overeenkomst is volgens Lokaal
Limburg vastgelegd dat in de
eerste tien jaar de betrokken
partijen niet kunnen opzeggen.
Lokaal Limburg meent daarom
dat gemeente Venray de afspraken over het bedrijventerrein niet
is nagekomen. De provinciale
partij wil ook weten of de provincie al eerder op de hoogte was
van negatieve signalen uit de
gemeente Venray. Lokaal Limburg
vraagt ‘deze prangende kwestie’
op de agenda te zetten van de
komende aandeelhoudersvergadering van Greenport Venlo op
19 mei om tot een oplossing te
komen.
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15-vragen aan

Roya Diyar Venray
Heb je een verborgen talent?
Ik denk dat ik de mijne helaas nog
niet heb ontdekt.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Dat is een beetje onrealistisch, maar
ik zou graag ballet willen leren.
Ik vind het er gewoon zo mooi en
perfect uitzien. Ook de rokjes van
de ballerina’s vind ik schattig. Ik zou
willen dat ik de kracht en flexibiliteit
daarvoor had. Complimenten naar
diegene die het kunnen.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
De hele Marvel filmserie, dit zijn
23 films. Ik heb ze zelf bekeken met
mijn broer en broertje. Ik raad het
echt iedereen aan, want deze films
blijven leuk.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Dat is ijs. Ik vind het te lekker
gewoon. Je kan me dan ook echt
wakker maken voor een pot Ben &
Jerry’s. Vooral de half-baked vind ik
heerlijk.

Wat vind jij het belangrijkste doel
in het leven?

Naam:
Leeftijd:
School:

Roya Diyar
17 jaar
Gilde opleidingen
Roermond
Woonplaats: Venray

Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik zou mezelf omschrijven als een
positief persoon. Je ziet me wel altijd
lachen. Echt een levensgenieter.

Wat doe jij het liefste op een
rustige vrijdagavond?
Dat ligt er net aan waar ik zin in heb.
Soms lig ik de hele dag wel te chillen in bed met een filmpje op, maar
een avondje met vriendinnen is ook
altijd leuk.

Wat vind jij de mooiste tijd van
het jaar?
Dat ik vind ik een lastige vraag.
Ik denk dan toch wel de zomer,

omdat je meer tijd hebt om leuke
dingen te gaan doen. Een avondje
wandelen of op een terrasje zitten
vind ik geweldig.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Ik moet eerlijk toegeven dat ik
niet veel lees. Het laatste boek dat
ik uit heb gelezen is dan denk ik:
‘De Hongerspelen Spotgaai’. Dit boek
is van de film The Hunger Games.
Sinds kinds af aan vond ik de films
geweldig. Nu vind ik de boeken wel
veel leuker.

Naar welk concert zou je graag
toe willen? En waarom?
Als ze nog bij elkaar waren zeker naar
een One Directionconcert. Toen ik
klein was zat ik altijd met mijn zus
samen te zingen en te dansen op hun
muziek. Na tien jaar kan ik nog steeds
naar hun nummers luisteren.

Liever het te koud hebben dan te
warm of andersom?
Ik denk dan toch net te koud, dan
verbrand ik nog een paar calorieën.
De hitte ga ik niet overleven.

Wie is jouw voorbeeld?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Al mijn dierbaren zijn wel een voorbeeld voor me. Iedereen heeft andere
kwaliteiten waar ik naar op kijk.
Ik denk uiteindelijk toch wel mijn
vader. Hij denkt altijd kei positief.
Zo zou ik later ook wel willen zijn.

Ga om met mensen waar jij je fijn
bij voelt, niet de mensen met een
slechte invloed. Je wilt niet later
als je ouder bent, terugdenken aan
een tijd waar je niet gelukkig bent
geweest.

Mijn belangrijkste doel is genieten.
Doe de dingen die je wilt doen en
heb er geen spijt van. Je leeft maar
één keer en de tijd vliegt voorbij.
Vooral de dingen doen die je leuk
vindt. Dan heb je ook later je kleinkinderen wat leuks te vertellen.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?
Dit vind ik een heel grappig verhaal.
Vorig jaar ben ik begonnen met een
bijbaantje bij de Plus. Hier ben ik
heel goed bevriend geworden met
een paar meiden. Mijn hele vriendinnengroep zijn dus collega’s van
me. Altijd gezellig dus, als ik met ze
moet werken. Soms misschien iets
te gezellig.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Ik heb laatst een leren blazer
gehaald. Deze vind ik echt geweldig
en het past overal bij. Ik heb hem
dan ook iets te vaak aan, oeps.
Tekst: Maud Rötjes

Kempen creëert

creatieve ideëen

Hoi

Column

Wat doe jij in
de coronatijd?
Het wordt met de dag moeilijker, een nieuwe activiteit zoeken die je kan doen in deze
moeilijke tijd… En toch heb ik
een gouden tip! Wandelen is
altijd een goede optie, het geeft
je rust en je kan het altijd doen.
Mam en ik hebben vandaag een
route gelopen van het Pieterpad.
De route ging via Gennep naar het
eindpunt Vierlingsbeek. En wat
hebben we weer veel beleefd.
Ik zou er zelfs een heel boek over
kunnen schrijven. Zelf had ik nog
nooit een stuk gelopen van het
Pieterpad, dus het was voor mij
een hele nieuwe ervaring. Nu ik
het heb gedaan, raad ik het uiteraard iedereen aan. Je ziet zo veel
medewandelaars en wielrenners.
Je kijkt je ogen uit, met al die
mooie paden en uitzichten. Je moet
natuurlijk wel motivatie voor het
wandelen hebben, want het wordt
naar mijn mening erg onderschat.
Je hebt goede schoenen nodig, een
leuke omgeving en misschien wel
een leuke wandelpartner.
Maar we gaan even weg van het
onderwerp wandelen, want er zijn
namelijk nog veel meer dingen
die je nog kan doen in deze gekke
tijd. Zoals nieuwe dingen uitproberen, werken aan jezelf of juist veel
werken voor je spaarvarken. Ik zal
even vertellen hoe ik deze tijd
voor me zie: het is een tijd waarin
je even een pauze hebt, even een
‘break’ van alle gekte om je heen.
Denk aan al die drukte van voorheen, nou dat is al lang geleden.
Ik mis het vooral niet om elke dag
naar school te gaan. Vooral in de
eerste periode van corona vond ik
dat erg fijn. Lekker online les volgen. Ik was vast niet de enige die
dat dacht.
Maar ik neem het je niet kwalijk, ik
mis het natuurlijk ook. De kroegen,
de hilarische zinnen van je vrienden die alle vreemde dingen roepen, omdat ze iets te diep in het
glaasje hebben gekeken en even
weg zijn van de realiteit. Zoals je
misschien al kan lezen, ja ik ben
een uitgaansmens, en ik ben er
trots op.
Nu duik ik weer ondergronds!

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

Het kabinet voert een
zwabberbeleid
Het kabinet wil eerst het aantal coronabesmettingen in de ziekenhuizen afwachten voordat het definitief de knoop doorhakt om te
versoepelen volgende week. Als de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen met 20 procent daalt, hoeft de pauzeknop niet
ingedrukt te worden, legde Rutte uit. Maar garanties zijn er niet. Het zou ook zomaar kunnen dat ons een worst wordt voorgehouden.
Als alles goed gaat mogen sportscholen
open voor dertig mensen, maar mogen
zij geen groepslessen binnen geven.
Ook binnenzwembaden mogen dan
weer open en de terrassen van 06.00 tot
20.00 uur. Ook pretparken en dierentuinen
mogen weer gasten ontvangen, maar de
binnenattracties blijven wel dicht. Er mag
dus, als de besmettingen in de ziekenhuizen
dalen, een hoop meer vanaf volgende
week. Maar er bestaat een kans dat het
feest niet doorgaat en de aangekondigde
versoepelingen worden ingetrokken. Nu de

versoepelingen zijn aangekondigd, blijven veel
branches achter met vragen. Waarom mag het
ene wel en het andere niet? Waarom wordt
er niet een lijn getrokken? Daarnaast gebruikt
Rutte vaak de woorden mits en maar.
Die onzekerheid geldt ook voor de verschillende
vaccinaties. Zo werd gestopt met het prikken
van AstraZeneca en het Janssen-vaccin.
Na onderzoek werden de twee vaccins weer
gebruikt. Het is begrijpelijk dat mensen gaan
twijfelen over het beleid van de overheid.
Het zwabbert alle kanten op.
Aan de andere kant moet een overheid

natuurlijk alle belangen afwegen van inwoners.
Het kabinet kan niet zomaar bepalen dat alles
weer open mag terwijl dat consequenties
heeft. Er staat een enorme druk op de zorg.
De overheid kan niet het risico nemen dat het
fout gaat. 17 miljoen mensen betekent ook
17 miljoen meningen. Het kabinet zal het nooit
voor iedereen goed doen.

Het kabinet voert een zwabberbeleid.
Wat vindt u?

Oh, zit dat zo!

Komt er een einde aan de Jubelton?
De regeling van de Jubelton (vrĳstelling Schenkbelasting eigen woning) bestaat (pas) vanaf 2013 en is sindsdien ook al weer diverse malen
gewĳzigd. Omdat vrĳwel alle politieke partĳen die in aanmerking komen om een nieuwe regering te vormen, de afschaffing van de regeling
in hun partĳprogramma hebben lĳken de dagen van de vrĳstelling alweer geteld.
drietrapsraket. Het eerste deel
ad 26.881 euro kan (éénmalig)
zonder nadere eisen aan een kind
(jonger dan 40) worden geschonken.
Wordt geschonken in het kader van
een studie dan wordt de vrijstelling
verhoogd tot 55.996 euro, gebruikt
het kind de schenking voor de
aankoop of verbouwing van een
eigen woning of voor de aflossing
van de eigen woninglening dan is
het maximale bedrag 105.302 euro.

In de huidige vorm maakt de
vrijstelling onderdeel uit van de
eenmalig verhoogde vrijstelling
Schenkbelasting. Een vrijstelling
van schenkingen aan kinderen
jonger dan 40 jaar die per schenker
éénmalig kan worden toegepast
(partners gelden als één schenker).
De vrijstelling bestaat uit een

Bij de invoering van de vrijstelling
in 2013 was het doel om het voor
jongeren makkelijker te maken om
een woning te kopen. Dat is gelukt.
De regeling wordt tienduizenden
keren per jaar gebruikt. De kritiek
is echter dat de vrijstelling de
vermogensongelijkheid versterkt
(alleen rijke ouders kunnen immers
schenken) en de huizenprijzen
opdrijft. Het nieuwe speeltje

van de politiek is de vrijstelling
Overdrachtsbelasting voor jongeren
waar ik eerder over schreef. Ook die
regeling is overigens prijsopdrijvend.
Voorlopig zijn we nog niet van de
Jubelton af. Niet alleen omdat de
nieuwe regering nog wel even op
zich zal laten wachten. De huidige
regeling voorziet erin dat de
ontvanger de schenking binnen
drie jaar gebruikt voor de woning.
De schenking uitstrijken over drie
jaar kan ook, maar lijkt met het oog
op de mogelijke afschaffing van de
vrijstelling risicovol.
Een schenking in 2021 moet uiterlijk
in 2023 zijn aangewend voor de
woning. Mogelijk ontstaat er
dus eind 2023 een prijseffect op
woningen door zoekende jongeren
met een schenking die gebruikt
moet worden. Mocht het niet lukken

om voor eind 2023 woningeigenaar
te worden dan is het kind alsnog
10 procent Schenkbelasting
verschuldigd, of de schenking moet
worden teruggedraaid.

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

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

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

DE GROOTSTE KEUZE HANGPETUNIA
SLECHTS € 1,Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Willy’s Wereld

Column

Ego League
deel 2
Vorige keer schreef ik de nieuwe
voetbalcompetitie. Gedreven
door geld willen topclubs een
elite poule opzetten. Ik heb het
omgedoopt tot de Ego League
maar die bestaat al veel langer
kom ik achter. Een divisie met
mensen die denken dat ze
allerlei privileges hebben omdat
het nu eenmaal om hun
gemoedsrust gaat.
Een tijd terug maakte Aboutaleb
opmerkingen over de lastigheid
van het vieren van de ramadan in
coronatijd. Het land was te klein.
Zelfs een kennis die aan de andere
kant van de wereld woont vond
er wat van en voorspelde me
dat er vroeg of laat wel een roep
zou komen om uitzonderingen te
maken. Nou vroeg is het niet geroepen en als men er nou nog mee
komt dan is het laat. De ramadan zit
er bijna op.
Ondertussen hebben we te maken
gehad met overvolle pleinen en
parken op Koningsdag. Het is blijkbaar te moeilijk om ons nog even in
te houden zodat we dadelijk allemaal ‘los’ kunnen. De GGD melde
alleen al in Amsterdam zeventien
coronaclusters. Zo krijgen we het
virus er wel onder.
Ook in Amsterdam 12.000 mensen
bij de Arena met 11 van die doorgeschoten voetbalego’s. Sjaak Swart
had op tv begrip en zelfs medelijden met de supporters: ”ze hebben
ook al een jaar niks meer gehad”.
Na het kampioensfeest moest er
hier en daar nog een rel uitgevochten worden en werden er explosieven gebruikt bij voetbal cafés.
Nou meneer Swart, wat mij betreft
hebben ze daarmee ook meteen
weer voor een jaar genoeg gehad.
Meer dan 400.000 mensen maken,
met succes, bezwaar tegen het 538
oranje feest maar een horde voetbalsupporters staat daar natuurlijk
weer boven.
Natuurlijk, we zijn het beu, we willen door. Ook ik zat zondag met
plezier op het terras bij de Uitmarkt.
Ik keek het plein rond, ook over de
terrassen van andere zaken. Ik vond
dat het er goed uitzag. Er was
afstand, er was rust en op het eind
liep rustig alles leeg. We kunnen
het wel, als we maar geen onderdeel uit willen maken van de Ego
League.
Hou vol!
Willy
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VVD Venray

Duidelijk kader voor gronddeals
In de commissie Wonen wordt veel vergaderd over wijzigingen van
bestemmingsplannen. Daar zitten vaak voorstellen bij waaraan lang
is gewerkt om maatwerk te leveren maar waarvan niet altijd duidelijk
is of ze wel aan de regels voldoen. Gevolg is dat deze plannen tijdens de
bespreking in de commissie of raad eindeloos ter discussie worden
gesteld.
Voorbeelden te over van woningen
en bedrijven in het buitengebied
die van bestemming wijzigen of die
willen uitbreiden en waarvoor ter
compensatie elders oude gebouwen
worden gesloopt. Steeds weer blijkt

Venray Lokaal

dat dan discussie ontstaat over de
wenselijkheid hiervan. Ook is het
lastig om te beoordelen of er sprake
is van een eerlijke ruil waar iedereen
beter van wordt of dat de balans te
ver doorschiet en er cadeautjes wor-

Geacht college: Geef de commissie
Wonen een instrument om haar werk
te kunnen doen en stel beleid met
duidelijke kaders voor gronddeals.
Als de regels helder zijn hoeven we
minder discussie te voeren of een
voorstel wel binnen de past en kunnen we onze tijd besteden aan de
uitzonderingen en besluiten of die in
het maatschappelijk belang zijn.

John Willems

Tijden veranderen, blijft de politiek achter?
We zijn als groep sterker dan als individu. Samenleven loont. Om dat
te waarborgen hebben we in de loop der tijd een manier bedacht om
rechtvaardig te besturen. Echter ontstaan er scheuren in onze democratische rechtstaat. Ook politici komen steeds meer tegenover elkaar
te staan. Waar zijn we de weg kwijtgeraakt?
Kan een oude hermetische wijsheid als “Zo boven, zo beneden”, ons
helpen? Binnen de vroegchristelijke
gemeenten werd er door de bestuurders, de zogenaamde oudsten, niet
alleen gekeken naar de onrust binnen de samenleving. De blik werd ook

CDA Venray

den uitgedeeld door de gemeente.
Als VVD Venray hebben wij al vaker
aangegeven dat het hier ontbreekt
aan helder beleid waaraan de voorstellen kunnen worden getoetst. Dat
maakt de beoordeling eenvoudiger,
objectiever en eerlijker. En consistenter. Zonder duidelijke kaders blijft
elk plan tot lange discussies tussen
partijen leiden. Dat komt eerlijke en
vlotte besluitvorming niet ten goede.
Daar heeft u als burger of bedrijf wel
recht op.

naar binnen gericht. Zij waren zich
bewust dat onrust binnen de samenleving óók onrust binnen het bestuur
kon weerspiegelen. Er was ruimte
voor zelfreflectie en niet onbelangrijk,
óók voor vergeving. Men stond náást
elkaar en niet tegenover.

Er bestaan alternatieve bestuursvormen, zoals een raadsakkoord: een
werkplan, waar de gehele raad achterstaat. Over de manier van politiek bedrijven, het betrekken van
de samenleving en over de samenwerking met het college. Zo kan de
opdracht van de kiezer aan volksvertegenwoordigers nóg beter worden ingevuld. De raad beoordeelt en
bespreekt samen de meningsverschillen en komt uiteindelijk tot een besluit
waar alle argumenten zijn gewogen.

Het is geen traditioneel coalitieakkoord, waarbij het nieuwe college een
inhoudelijke opdracht krijgt. Een coalitie en oppositie werkt polariserend.
Een raadsakkoord zou juist fracties
binden en debatten meer inhoudelijk
maken. Er is lokaal behoorlijk inhoudelijke overlap en dit zou leiden tot
meer democratie in Venray. Tijden
veranderen. En de politiek? Venray
Lokaal gaat zich oriënteren.
Harold Stevens, lijsttrekker

Och God, doar hedde ze wèr

We zitten nu in mei 2021 en zo langzamerhand beginnen politieke partijen zich weer op te maken voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Partijen zijn vooral nu na aan het denken over het verkiezingsprogramma, de samenstelling van de lijst en de lijsttrekker. En vaak hoor je dan in de volksmond de
boven aangehaalde zin: “Och God, doar hedde ze wèr.” Met daar aan toegevoegd. “Wej hebbe ollie vier jaor
nie gezien.”
Toch is dat laatste niet helemaal
waar. Iedereen, dus ook van de
andere politieke partijen, raadsleden,
commissieleden en steunfractieleden zetten zich gemiddeld zo’n twee
a drie avonden per week in voor
ons Venray. Dat betekent dat al deze

mensen zich drukmaken over allerhande thema’s. Daarnaast wordt er
nog vaak op bedrijfsbezoek gegaan
(dat is beduidend minder in corona)
en worden burgers en instellingen
bezocht.
Ook het CDA is nu druk aan het

opstarten voor de verkiezingen 2022
en dat betekent dat wij binnenkort
via onder andere de social media een
beroep gaan doen op alle mensen
die een mening hebben over diverse
thema’s en onderwerpen. Er zal
binnenkort een persbericht hier-

over verschijnen waarbij het accent
komt te liggen op: #denkmitosmit.
Iedereen heeft een mening. Dus laat
deze horen zodat ons verkiezingsprogramma ook het jouwe wordt.

Guus Reintjes, raadslid

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

Joep Bus Venray
Joep Bus uit Venray is al vijftig jaar werkzaam bij dezelfde werkgever en heeft inmiddels een pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Toch kan hij
het werk voor aannemersbedrijf Teunissen niet helemaal loslaten en gaat hij nog drie halve dagen aan de slag. Deze week wordt de 66-jarige
Joep geplukt.

opnieuw op te starten. Nu richt ik me
op het begeleiden en coachen van
scheidsrechters.”

Ik verveel
me niet snel

Bromfiets
Ondanks dat Joep het jarenlang druk
heeft gehad met werk en het fluiten
van voetbalwedstrijden, maakt hij ook
tijd vrij voor zijn vrouw, drie dochters
en twee kleindochters. “Mijn vrouw
en ik doen veel samen. We gaan
regelmatig op vakantie, we houden
van fietsen en wandelen en normaal
gesproken gingen we elke vrijdag
naar het terras. Zelf ga ik ook nog elke
woensdag met mijn bromfiets uit 1978
rijden. Met een aantal collega’s hebben we groep gevormd waarmee we
gaan toeren. Ik verveel me niet snel
en zie mijn pensioen zonnig in.”

Tekst: Jeanine Hendriks

het bedrijf gemetseld, maar vanwege
een polsblessure werden zijn taken
aangepast. “Ik mis het plezier dat
ik kreeg van metselen, maar ik had
teveel last van mijn pols om het te
blijven doen. Soms werkte ik overdag bij Teunissen en in de avonduren
kluste ik nog bij voor familie of vrienden. Daarna liep ik een week met
pijn aan mijn pols. Toen mijn vrouw
vroeg waarom we eigenlijk getrouwd

Als 16-jarige jongen kon Joep
een week nadat hij zijn school
had afgemaakt, aan de slag bij
aannemersbedrijf Teunissen in
Ysselsteyn. En daar is hij nooit
weggegaan. “Ik had zowel een
timmer- als metseldiploma toen
ik van school kwam. Bij Teunissen
werd ik metselaar en verdiende
toen in die tijd 29 gulden per
week.” Tot zijn 42e heeft Joep bij

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

waren, ben ik over mijn gezondheid
gaan nadenken. Ze had honderd procent gelijk. Sindsdien werk ik in de
transport en ben ik veel op de weg te
vinden. Ik breng de materialen naar
de bouwlocaties. Ik kom overal en tref
veel mensen.”

Naar mijn zin
Omdat Joep volop geniet van zijn
werk, vindt hij het moeilijk om volledig afscheid te nemen van zijn baan.
En daar waren zijn bazen het over
eens. “Mijn bazen vroegen of ik nog
drie halve dagen in de week zou willen blijven werken. Het werk gaat me
aan mijn hart, anders was ik nooit
vijftig jaar bij hetzelfde bedrijf gebleven. Ik heb het altijd super naar mijn
zin gehad en heb nooit de behoefte
gehad om verder te kijken. Als je definitief met pensioen gaat, sluit je iets
af wat je nooit meer terugkrijgt en
wordt de wereld om je heen een stuk
kleiner. Nu hoor je ergens bij. Zo lang
als het kan blijf ik hier werken. Ik heb
al twee nieuwe heupen, maar die zitten goed vastgeschroefd. Zodra het
lichamelijk minder gaat, moet ik stoppen met werken.”

Fanatiek
Maar werken is niet het enige onderdeel van Joeps leven, hij heeft een
hele lijst aan hobby’s. Zo is hij al 34 jaar
lang lid van de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray, waarvan hij 29 jaar

scheidsrechter is geweest. “Ik heb zelf
jaren gevoetbald en was heel fanatiek.
Je kan wel stellen dat ik een vervelend mannetje was. Uiteindelijk ben ik
zelf wedstrijden gaan fluiten door heel
Limburg. Ik stond elk weekend op het
voetbalveld. Ja, mijn vrouw heeft in die
tijd veel gepikt. Maar we zijn nog altijd
getrouwd, inmiddels al 42 jaar”, vertelt
Joep lachend.
Zes jaar geleden werd hij voor zijn
werkzaamheden geridderd. “Daar ben
ik wel trots op, maar je doet het altijd
samen. Samen kun je veel, alleen niks.
Ik kreeg wel eens kritiek dat ik te weinig kaarten trok, maar dat zat niet in
mijn aard. Ik hou wel van een geintje
en wilde het liever verbaal oplossen.”

Rechtvaardigheid
Er zitten ook minder leuke kanten aan
het fluiten van voetbalwedstrijden,
legt Joep uit. Zo is hij na een slechte
wedstrijd wel eens achtervolgd door
boze toeschouwers. “Maar ik laat niet
over me heen lopen, ik ben rechtuit en
heb een grote mond terug. Ik hou van
rechtvaardigheid. Het kwam een paar
keer per jaar voor dat je een slechte
wedstrijd floot, maar dan verontschuldigde ik me na afloop. Dan was het
meestal weer goed, op een aantal
keren na.”
Na zijn tweede heupoperatie hield
Joep het voor gezien. “Ik mis het
fluiten, maar aan alles komt een
eind. Het was het mij niet waard om

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
HEMELVAARTSDAG OPEN
10:00 TOT 16:00 UUR

DE MEESTE KEUS VOOR
DE BESTE PRIJS AAN
ZOMERBLOEIERS!
HANGPETUNIA’S
V.A € 0,50.
GAZANIA’S / SURFINIA’S
€ 0,75
GERANIUMS /
KNOLBEGONIA’S
€ 1,00
LOBELIA’S
12 STUKS € 2,50.
MEER DAN 250 SOORTEN
PERK-, HANG EN
KUIPPLANTEN.

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
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Venray in het jaarboek van het
Overkwartier van Gelre

Grand finale

Het negende jaarboek van het Overkwartier van Gelre is op donderdag 13 mei verschenen. Deze historische
vereniging onderzoekt de geschiedenis van het Overkwartier van Gelre, de bakermat van oude hertogdom
Gelre met belangrijke stedelijke centra als Roermond, Venlo en Geldern. In het nieuwe jaarboek komen twee
artikelen over Venray voor.

Activiteiten rondom oplevering
gebiedsontwikkeling OoijenWanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert in juni diverse
activiteiten om stil te staan bij de oplevering van
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Inwoners uit de regio
kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten om te zien
welke metamorfose het gebied heeft ondergaan. Op 26 juni is
de ‘grand finale’ en wordt het project definitief afgesloten.
Er worden, samen met lokale
ondernemers en verenigingen,
een reeks aan activiteiten
georganiseerd tussen 5 en 26
juni. Denk aan een huifkartocht,
een vollemaanwandeling,
een boottocht, diverse
lezingen, een foto-expositie,
kanotochten, kinderyoga en
bustochten. Op de website
van Ooijen-Wanssum is een
volledig overzicht te vinden van
alle activiteiten en eventuele
deelnamekosten.

Aanmelden
Flokstra schrijft over de inkomsten van
de hertog van Gelre in het laatmiddeleeuwse Venray en wat er met die
inkomsten gebeurde toen de hertog
in geldnood kwam. Voor dit artikel
is gebruikgemaakt van nooit eer-

van andere producten, waaronder ook
motorrijwielfietsen. Minder bekend is
dat Fonck aan het begin van de twintigste eeuw ook een aantal jaren prentbriefkaarten uitgaf. Het gaat hier om de
oudste ansichtkaarten van Venray.

der gepubliceerd bronnenmateriaal.
Will Steeghs beschrijft het leven van
de markante Venrayse ondernemer
Johannes Victor Fonck (1853-1935).
Fonck begon als koperslager, maar
verkocht aan de Hofstraat al snel tal

Bij de activiteiten wordt
rekening gehouden met de
geldende coronarichtlijnen.
Aanmelden voor de activiteiten
is daarom, in de meeste
gevallen, verplicht en kan via

www.ooijen-wanssum.nl/
beleef

Afsluiting
Op 26 juni wordt het project
definitief afgesloten tijdens
een ‘grand finale’ van de
Beleef Maaspark OoijenWanssum-maand. ’s Ochtends
wordt gestart met een trailrun
door het gebied. ’s Middags
kunnen inwoners een
fietsroute afleggen waarbij
ze op diverse locaties verrast
worden met een optreden of
korte voorstelling. ’s Avonds
gaat de documentairefilm
over de gebiedsontwikkeling
van filmmaker Marijn Poels in
première. Aanmelden voor de
première is verplicht en kan
ook via de website.

Feest in de tuin!

Hangpetunia Surﬁnia

Fuchsia op stam

Vele soorten, vol knop en bloem
Nu € 9,95

per week
geopend

Limonium ‘Salt Lake’

Bloeit de hele zomer, vlinderlokker!
€ 12,99/st. € 9,99

Acties geldig t/m 18-05-2021

In eindeloos veel kleuren.
Uit eigen kweek! 5 st. € 10,-

7

dagen

Hemelvaartsdag
GEOPEND

9 - 18 uur

Geraniums Hang en staand,
alle soorten en kleuren
Dikke plant en pot! 5 st. €

10,-

Philadelphus Boerenjasmĳn
40-150 cm hoog, winterhard

-20%

Lavendel ‘Early blue’

In 19 cm pot, met knop.
Uit eigen kweek! € 7,99/st. €

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

5,-
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Een jaar corona door de ogen van...

Frank Claessens Venray
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers.
Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt
vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Frank Claessens werkzaam bij Interal TC BV in Venray.

Gelukkig hebben wij Den Haag daar
middels het samenwerkingsverband van kunnen overtuigen, en
krijgt onze sector nu ook de TVL.

Hoe zien jullie de toekomst?
Op dit moment is nog steeds het
belangrijkste de streep halen.
We zijn ervan overtuigd dat mensen
staan te springen om weer sociaal
en maatschappelijk vrij te kunnen
bewegen. Of het nu een verjaardag thuis is, zonder beperkingen,
of een vereniging die haar 100-jarig
bestaan wil vieren, een kermis, een
vol voetbalstadion of een mega
groot festival. Wanneer de vrijheid
terug is, zal Interal TC BV zeker toekomst hebben. Onze wereld is niet
weg, maar staat achter de gesloten
deur te hunkeren naar een evenement zonder beperkingen.

Wat hebben jullie geleerd van
het afgelopen jaar?

Omschrijf het jaar 2020
2020 was voor Interal TC BV een
absurd jaar. In januari 2020 hebben
we nog vacatures uitgezet, omdat
2020 het beste jaar voor Interal
TC BV zou gaan worden. Er waren
diverse grote evenementen die niet
elk jaar op de kalender voorkomen.
Te denken valt aan het Eurovisie
Songfestival in Ahoy Rotterdam,
EK voetbal in de Arena in Amsterdam
en de Olympische spelen in Tokyo
waarvoor we al jaren het Holland
Heineken House verzorgen. Bovenop
de jaarlijkse groei van 7 procent zou
het een fantastisch jaar gaan worden. Tot 24 februari 2020. Beurzen
in het buitenland gingen op slot en
binnen twee weken waren er twee
ordners vol met afzeggingen van
bestellingen en productie orders.
Van 100 procent werk naar 0 procent in twee weken tijd. We zijn

daarop op zoek gegaan naar andere
mogelijkheden. Uitbesteden van
mensen kwam daarbij al snel naar
voren. Vanwege onze goede relatie
met de buren, Blitta BV, hebben wij
hen gevraagd of zij mensen konden
plaatsen. Blitta was daar heel blij
mee, en binnen een week werd er
een toegang gecreëerd tussen onze
bedrijven. Daarna zijn er ook andere
mensen uitgeleend aan bedrijven uit
de gemeente Venray. Wij zijn heel
erg blij dat al die bedrijven ons het
afgelopen jaar, en ook nu nog helpen door deze crisis heen te komen.
Want hij is nog niet voorbij. Grote
evenementen zullen op zijn vroegst
in het najaar kunnen gaan plaatsvinden.

Wat zou je overdoen?
Vorig jaar hebben we snel de publiciteit gezocht om aandacht te vra-

gen voor onze branche, waardoor
vele bedrijven ons geholpen hebben. Dat zou ik zeker weer doen.
Vragende mensen kunnen geholpen worden. Verder hebben we een
samenwerkingsverband opgericht
met onze concurrenten om te zorgen dat we gehoord worden in Den
Haag. Dat heeft ervoor gezorgd dat
we na maanden strijd alsnog recht
hadden op de TVL-regeling, welke
van groot belang is voor de overlevingskansen van onze bedrijven.
Het was voor Den Haag namelijk
helemaal niet bekend wie er voor
de evenementenindustrie werkt.
Een metaalbewerkingsbedrijf zoals
wij, een loodgietersbedrijf dat de
tijdelijke watervoorzieningen in
Tokyo maakt, of een afvalverwerker tijdens een evenement. De koppeling sector, branche en KVK liep
in onze sector helemaal mank.

We hebben geleerd dat de toekomst voorspellen heel lastig is.
Iedereen heeft dromen en verwachtingen. En plotseling is alles
anders. We hebben wel geleerd om
om te gaan met die nieuwe wereld.
We hebben een manier gevonden om te overleven. Met dank
aan de steunmaatregelen, de hulp
van andere ondernemers in de
gemeente Venray en de trouwe
klanten die af en toe toch wat
bestellen.

Welke maatregel mag in de
toekomst blijven?
Voor onze wereld is de 1,5 meter
de doodsteek. Maar ik denk dat dat
uiteindelijk voor bijna alle evenementen gaat gelden. Zelfs voor de
verjaardag bij je thuis. Dus laten we
hopen dat die er toch snel af kan.
Dat maakt de wereld pas echt open.
Wanneer ik dan iets moet kiezen,
dan maar geen handen geven en
op tijd handen wassen. Lijkt me
sowieso een schone zaak.

Mijn coronaheld

Wim
Manders
De buurjongen die boodschappen doet voor zijn
oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een balkonconcert geeft of de klas die
haar zieke juf een hart
onder de riem steekt: coronahelden zijn er in alle
soorten en maten. Frank
Claessens van Interal TC BV
vindt zijn vriend Wim
Manders een coronaheld.
“De coronaheld die ik zou willen voordragen is mijn vriend
Wim Manders. Hij werkt in
het VieCuri in Venlo. In het
begin hebben we vaak gesproken over het coronavirus en
de druk in het ziekenhuis.
De paniek over de aanpak.
De waanzin van alle dag.
Het ongeloof en de zeer schrijnende situaties die het coronavirus met zich mee heeft
gebracht. De psychische druk
van presteren onder moeilijke omstandigheden. Al meer
dan een jaar proberen deze
mensen ons zoveel mogelijk
gezond door de coronacrisis te
krijgen. Deze mensen verdienen alle lof.”

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:
Deze mensen
verdienen alle lof

ONDERNEMERS MET ZORGEN:

wij zijn er
voor
jullie:
Hou vol !

venray.nl/noodloket-ondernemers

# wedoenhet samen

Kempen creëert

lokale verbinding
#kempencreëert
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Wij zijn op zoek naar iemand die
onze (sier)tuin wil onderhouden, 4
uur per week, in America. Ruud RoefsWijnen 077 464 16 74

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Voor schuren, lakken, andere kleur,
van tafels en stoelen j.derikx
06 10 95 42 20
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Verandering begint bij jezelf

Gratis online cursussen over biodiversiteit en vogels
in de tuin

BiblioNu
organiseert
webinar

Gemeente Venray biedt samen met Stichting IKL twee gratis online cursussen aan voor inwoners van de gemeente. De cursus biodiversiteit in
de tuin is op donderdagavond 20 mei en gaat over een andere manier van tuinieren. Op donderdagavond 27 mei gaat het over wat mensen zelf
kunnen doen om vogels aan te trekken in de tuin.

BiblioNu organiseert op woensdag
19 mei een webinar met Teun van
de Keuken.

Onder het mom van verandering
begint jezelf neemt de gemeente
Venray en IKL je graag mee naar
uw eigen tuin. op 20 mei staat tijdens de cursus biodiversiteit in de
tuin centraal. Op 27 mei komen de

tuinvogels aan bod. In deze cursus
passeren verschillende algemene
tuinvogels de revue, zowel broedvogels als wintergasten. Ook wordt
er uitgelegd hoe je een tuin het
beste kunt inrichten om deze

vogels aan te trekken.
Vanwege de coronamaatregelen
zijn de cursussen online en live
te volgen via ‘Microsoft Teams’.
Beide cursussen zijn van 19.30 tot
22.00 uur. De cursus is gratis en

uitsluitend voor inwoners van de
gemeente Venray. Aanmelden kan
via www.ikl-limburg.nl

Gastspreker

Mini-symposium kinderwijkraad Venray/Horst aan
de Maas
Welzijnsorganisatie Synthese organiseert op donderdag 20 mei van 19.00 tot 21.00 uur in het MFC Brukske in Venray een mini-symposium
over het thema kinderwijkraden. Tijdens deze avond vertellen gastsprekers over hun ervaringen.
Omdat kinderen onderdeel uitmaken van een wijk of dorp, is het volgens Synthese van belang om ook
hun meningen mee te nemen in
dorps- en wijkontwikkelingen. “Een
methode om kinderen bij het dorp of
wijk te betrekken is de manier van
kinderwijkraden. Vandaar dat wij

een mini-symposium organiseren in
Noord-Limburg om hier meer over te
vertellen.”
Drie gastsprekers komen op donderdag 20 mei aan het woord om hun
ervaringen te delen van drie jaar
Kinderwijkraden in Roermond. Deze
avond is bedoeld voor dorps-en wijk-

raden, scholen en andere geïnteresseerden uit gemeenten Venray en
Horst aan de Maas. “Het streven voor
de bijeenkomst is om fysiek bij elkaar
te komen, maar we blijven afhankelijk van de overheid. We hebben voor
nu een grote ruimte gereserveerd
waar zeker de 1,5 meter te waarbor-

gen is en waar gelet wordt op een
goede luchtkwaliteit. Mocht het zo
zijn dat er geen versoepeling komt
in de maatregelen, dan gaan we
over naar een digitale bijeenkomst.”
Aanmelden kan tot en met woensdag
19 mei door een mail te sturen naar
m.cruijsberg@synthese.nl

Hij is één van de gezichten van
Keuringsdienst van Waarde en wordt
van 20.00 tot 21.30 uur geïnterviewd
over de (on)eerlijke productieprocessen van ons voedsel.
Al jaren probeert Teun van de Keuken
inzicht te geven in de wereld achter
ons voedsel. Vanuit de Keuringsdienst
ontstond ook Tony’s Chocolonely,
de slaafvrije chocolade waarvan
Teun de naamgever en initiatiefnemer is. Daarnaast presenteert hij
diverse onderzoeksprogramma’s en
schrijft wekelijks een column voor de
Volkskrant waarin hij actuele maatschappelijke kwesties aan de kaak
stelt. Ook is hij auteur van een roman
over de schrijnende ongelijkheid in de
maatschappij eind jaren zeventig tot
‘De Supermarkt Survivalgids’: keuzes
maken in de supermarkt waar veel
misleidingen op de loer liggen.
Het event is live online te volgen en
wordt aangeboden in samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven.
Aanmelden kan via activiteiten op
www.biblionu.nl

MANTEL
ZORGER

Ondersteuning nodig?
Vanaf 2015 heeft iedereen die een maatwerkvoorziening nodig heeft,
van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke

Bedat!

ondersteuning. Onderstaand leest u hoe u uw weg kunt vinden naar
passende zorg en ondersteuning,
Vinden van de juiste hulp
Heeft u ondersteuning nodig op het

ondersteunen in het contact met (zorg)

gebied van zorg, onderwijs, welzijn,

instanties.

Bijzondere tijden vragen
extra waardering
Onze mantelzorgers zijn altijd van onschatbare waarde. In

wonen werk of inkomen? Dan kunt
u hulp krijgen van een onafhankelijke

U kunt gebruik maken van de

tijden als deze zijn wij extra dankbaar voor hun inzet. Met de

cliëntondersteuner. Deze cliënt-

cliëntondersteuning van MEE.

mantelzorgwaardering kunt u deze helden van het dagelijks leven in

ondersteuner behartigt uw belangen

Maar denk ook aan de vrijwillige

het zonnetje zetten. Aanvragen kan nu.

en geeft u informatie en advies. De

ouderenconsulent van Synthese of

cliëntondersteuner kan u helpen met

vrijwillige ouderenadviseur van de KBO.

Aanvragen van de mantelzorg-waardering kan via het online aanvraag-

het vinden en regelen van de juiste

In de hulpwijzer (https://hulpwijzer.

formulier op www.venray.nl/mantelzorgwaardering. Heeft u hulp nodig bij

hulp, het begrijpen van regelingen,

venray.nl/clientondersteuning) vindt u

het invullen van het formulier? Bel dan de gemeente op (0478) 52 33 33

invullen van formulieren en ordenen

meer informatie en contactgegevens

(keuzemenu toets 1).

van administratie. Ook kan de

van organisaties die u kunt benaderen

cliëntondersteuner u helpen met het

voor een cliëntondersteuner.

Kies zelf welke waardering
Wij willen mantelzorgers op maat waarderen. Daarom zijn er enkele opties

opdoen van nieuwe contacten en u

waaruit u kunt kiezen: een geldbedrag of verschillende waardebonnen. Sinds
dit jaar zijn de bedragen van de waardering verhoogd: het geldbedrag is

Zorg en
gezondheid

Ondersteuning
en
Wonen en
begeleiding
huishouden

€130 euro en de waardebonnen zijn €140 waard. Meer informatie leest u op
het aanvraagformulier op www.venray.nl/mantelzorgwaardering.
Lokale ondernemers
Met de mantelzorgwaardering ondersteunen wij onze lokale ondernemers.
De cadeaubonnen kunt u besteden bij de deelnemende Venrayse horeca en

Woonomgeving
en vervoer

Geldzaken

(zie onze website voor een overzicht) of bij Logeerhuis Kapstok. Ook extra
belangrijk in deze uitdagende tijd!

Venray, focus op mensen

Actief zijn en
meedoen

winkeliers of aan verschillende activiteiten binnen de kunst- en cultuursector

Werk
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Coronaregels
19 mei tot en met minstens 8 juni 2021
Deze regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021

Basisregels
Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Draag een mondkapje
waar verplicht

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk zoveel
mogelijk thuis

Thuis

Werk thuis als dat kan

Kinderopvang
en onderwijs

Max. 2 gasten
per dag ontvangen

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Winkels

Alle winkels open
Alle winkels zijn open

Horeca

Afhalen en bezorgen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Sport

Buiten op 1,5 meter

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand

Bezoek aan:

Max. 1 keer per
dag op bezoek

Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag en houd afstand van de gast

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse opvang open

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Terras buiten open van 6.00 tot 20.00 uur

Buiten t/m 26 jaar,
afstand niet verplicht

Basisschool

Gemeentehuis is open

Dierentuin, museum
en pretpark buiten
Dierentuin, museum en pretpark buiten is open

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Middelbare school
en mbo deels open

Hoger onderwijs
deels open

Vermijd drukte in
het openbaar vervoer

Vakantie? Check
www.wijsopreis.nl

Basisscholen open

Reizen

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Restaurant en
café binnen
Restaurant en café binnen zijn dicht

Zwembad voor sporten is open

Binnen op 1,5 meter
max. 2 mensen

Binnenzwembad

Afstand houden is niet verplicht tijdens buiten sporten voor mensen tot en met 26 jaar

Gemeentehuis

Buiten

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Terras buiten van
6.00 - 20.00 uur

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Buitenterras van kantines open

Buitenterras
van kantines

Binnensporten op 1,5 meter is toegestaan met maximaal 2 mensen

Muziek- en
dansscholen
Muziek- en dansscholen zijn open

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Bioscoop
en museum
Bioscoop en museum binnen is dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle
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Jij maakt ‘m super
compleet met
AEG apparatuur

8.499,-

Franchetti
Uitgerust met combi oven,
inductiekookplaat, inbouw
afzuigkap, koelkast,
vaatwasser, Fenix werkblad,
spoelbak en 5 jaar
apparatuur garantie

Op zoek naar een
nieuwe keuken?

Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

390 cm

Inspiratie
weken

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op

www.superkeukens.nl

Felino

Compleet met combi
magnetron, Stoom-bakoven,
koelvries combinatie, vaatwasser,
kookplaat met afzuiging, composiet
werkblad en 5 jaar apparatuur
garantie.
compleet met
apparatuur

14.699,263 x 110 +
243 cm

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

