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Zingen op de tribune
Met veel enthousiasme zijn de zangers van het Venrays Mannenkoor op donderdag 3 juni verdeeld over twee groepen weer van start gegaan met de repetities. Die vinden voorlopig
plaats op de tribune van SV Venray. De zangers bereiden zich voor op mogelijke optredens in de tweede helft van dit jaar. Naast het traditionele eindejaarsconcert (EJC) staat het
Rotjekoor festival in Rotterdam op de rol en wordt er hard gewerkt om in samenwerking met St. Catharina Leunen-Veulen-Heide een kerstconcert te geven. Tijdens de repetities
werd het klassiek repertoire opgefrist en nieuwe nummers zoals ‘The Wellerman Song’ en ‘Jerusalema’ aangepakt. “Het was weer heerlijk gezongen te hebben en elkaar even op
afstand gezien te hebben. Een derde helft zat er nog niet in, wellicht vanaf volgende week.”

Politieke partijen positief over verplaatsing ziekenhuis
Dat VieCuri een nieuwe ziekenhuisvoorziening wil bouwen op sportpark De Wieën naast medisch centrum
Wieënhof in Venray, kon rekenen op instemming van de commissie Wonen op dinsdag 8 juni. De partijen
vonden het ook positief dat een woonwijk van 194 woningen kan worden gebouwd op de bestaande locatie
aan de Merseloseweg.
Er zijn twee opties voor de nieuwbouw. Naast een compleet nieuw
gebouw is het ook mogelijk een deel
van het bestaande medisch centrum,
dat kampt met leegstand, te gebruiken voor het nieuwe ziekenhuis.
In dat geval kan de nieuwbouw een
stuk kleiner uitvallen. Met de sportverenigingen is een akkoord bereikt.
Het plan is de honkbalvelden te
verplaatsen naar het huidige hoofdveld van de voetbalclub. SV Venray
gaat dan elders op het sportpark een
nieuw hoofdterrein van kunstgras
aanleggen, meldde beleidsmedewer-

ker Winand van der Kooij.
De raadsleden werden op 31 mei bijgepraat tijdens een informatieavond.
In de raadsvergadering van donderdag 1 juli moet de raad instemmen
met een samenwerkingsovereenkomst. Dit lijkt weinig problemen
op te leveren. De meeste partijen
waren blij dat de volgende stap kan
worden gezet. Daan Janssen (D66)
vroeg of niet eerder met woningbouw kon worden gestart aan de
Merseloseweg. “De schop gaat pas in
2025 de grond in. Misschien kunnen
we al eerder in een hoek beginnen

met bouwen.” Het terrein van het
ziekenhuis is 8 hectare groot. Robert
Muijsers, projectmanager bouw van
VieCuri, zei dat het lastig zal zijn.
“Want er staat veel groen op deze
locatie en dat willen we grotendeels
behouden. De plek van de parkeerplaats hebben we nodig. Bovendien
moet er eerst een bestemmingsplan
zijn.”

Bedden
Op de vraag van Jens van Oers
(Samenwerking Venray) antwoordde
IJsbrand Schouten, voorzitter van

de raad van bestuur, dat er geen
operatiekamers en ook geen beddenhuis terugkomt op de nieuwe
locatie in Venray. “Er komen alleen
bedden voor dagbehandeling.”
Amira Luydens (Venray Lokaal)
zei dat er onrust is bij gebruikers
van medisch centrum Wieënhof.
Dickie Minken (PvdA) vroeg naar
de gevolgen voor de apotheek en
de huisartsen in Wieënhof. IJsbrand
Schouten zei dat de apotheek van
het ziekenhuis meeverhuist naar de
nieuwe locatie. “We moeten met de
bestaande apotheek nog overleggen
hoe het verder moet. De huisartsen
blijven. Ze zijn voor ons een belangrijke partner want ze hebben de zorg
over een kwart van de inwoners van
Venray.”

Financiën
Enkele partijen vroegen zich af of
het college sanering zorginstellingen
geen roet in het eten kan gooien.
Dit college moet instemmen met de
plannen. Volgens IJsbrand Schouten
is er telkens nauw overleg en hij verwachtte geen obstakels. Harrie van
Oosterhout (VVD) wilde weten wat
de financiële consequenties voor de
gemeente zijn. “Want er moet nogal
wat gebeuren zoals aanpassing van
de infrastructuur en verplaatsing van
sportvelden. We willen geen financiële verrassingen.” Het nieuwe ziekenhuis krijgt een ontsluiting op de
oprit van de Deurneseweg (N270).

Lees verder op pagina 04

02

nieuws \ 1006

Opstappen na vertrouwensbreuk

Carla Brugman sluit terugkeer in politiek niet uit
Carla Brugman uit Blitterswijck raakte twee maanden geleden plotseling
haar droombaan op het provinciehuis in Maastricht kwijt. Op vrijdag
9 april stapte ze samen met de andere vier nog zittende gedeputeerden op
na een vertrouwensbreuk. Brugman had even tijd nodig om de klap te
verwerken. “Ik ben niet iemand van rancune of verwijten. Ik heb als
bestuurder van Limburg een fantastische tijd gehad. Heel jammer dat het
zo abrupt moest eindigen maar er was geen uitweg meer. Het was onvermijdelijk, de negatieve spiraal bleek niet meer te stoppen.”
Vrijdag 9 april zal Brugman niet snel
meer vergeten. ’s Ochtends op weg
naar Maastricht ontving ze het bericht
dat de PVV in de Statenvergadering een
motie van wantrouwen zou indienen
tegen de vijf overgebleven gedeputeerden. “Die motie haalde wellicht een
meerderheid. Toen wist ik al dat het
wel eens afgelopen kon zijn. We hadden niet het vertrouwen en we werden
niet capabel geacht de bestuurscultuur te veranderen.” PVV wachtte
het debat niet af en diende de motie
direct in. De vijf gedeputeerden gingen in beraad, trokken hun conclusie
en dienden hun ontslag in. “We hebben ieder op onze eigen kamer een
afscheidsrede geschreven. Ik was als
laatste aan de beurt. Het was heftig en
emotioneel.” ’s Avonds laat bracht de
chauffeur haar met de dienstauto voor
de allerlaatste keer terug naar huis in
Blitterswijck. “Een week later ben ik
nog teruggegaan om mijn bureau en
kamer op te ruimen. Heel vreemd, dat
was het dan. Op 10 mei had ik nog een
gesprek met de nieuwe gouverneur
Johan Remkes. Dat was vooral zakelijk.
En ik wil met een etentje nog afscheid

Colofon

De eerste weken had ze tijd nodig om
alle gebeurtenissen te verwerken.
“Wat heb ik eigenlijk fout gedaan”,
vroeg ze zich af. Na alle commotie rond de IKL-affaire en de rol van
bedrijven van ex-gedeputeerde
Herman Vrehen, leek de ‘schade’ zich
te beperken tot het opstappen van de
CDA’ers Koopmans en Mackus. In de
Statenvergadering van vrijdag 2 april
zou het vooral om de invulling van
de twee vacante CDA-posten gaan.
Maar het liep anders. “De vergadering
werd steeds grimmiger en zou worden
voortgezet op 9 april. In de tussentijd
dienden de Statenleden wel 180 vragen
in.” Twijfels over integriteit en gebrek
aan vertrouwen leidden tot de val van
het complete college. Een ongekende
gebeurtenis in de Limburgse politiek.
“Alles gebeurde kort na elkaar, binnen
drie weken. Achteraf gezien hadden
we meer tijd en rust moeten nemen.
De negatieve spiraal was ingezet en
niet meer te stoppen. Provinciale
Staten is de baas. Maar er zijn veel
nieuwe Statenleden en er is weinig
ervaring. Ik denk dat niet iedereen de
gevolgen goed heeft overzien.”

Einde

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

Zo kwam er na bijna twee jaar een
einde aan het extraparlementair college dat een unicum was in provincie Limburg. Carla Brugman was in
mei 2019 pas een jaar aan de slag als
wethouder in Venray toen ze werd
gepolst voor de post van gedeputeerde. “Daar heb ik wel even goed
over na moeten denken. Ik had het als
wethouder prima naar mijn zin. Maar ik
was ook bijna acht jaar Statenlid en
de functie van gedeputeerde trok
me heel erg aan. Het was ook iets
nieuws: een experimenteel college dat
werkte zonder coalitie of oppositie.”
Ze werd geïnstalleerd op 28 juni 2019.
Negen maanden later brak de coronacrisis uit. Brugman vermoedt dat alle
beperkingen door corona het provinciebestuur geen goed hebben gedaan.
“Want het informele circuit viel dood.
De naborrel was er niet meer. En juist
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Caspers Corner

nemen van mijn drie trouwe directe
medewerksters, het team-Brugman.”

Frank de Boer
13 juni 21:00 uur, NederlandOekraïne, al weken zwart
omcirkeld in mijn agenda, laat
staan in de agenda van onze
bondscoach Frank de Boer.
De eerste EK-wedstrijd van
Oranje, de eerste druppel olie die
de oranjemachine moet gaan
laten draaien, de eerste van
zeven wedstrijden richting de
grote finale. Althans, ik mag
toch hopen dat 11 juli 21.00 uur,
de EK-finale, ook zwart, dan wel
oranje, omcirkeld staat in de
agenda van Frank.

dat informele was zo belangrijk voor
ons. We konden immers niet terugvallen op een coalitie en we waren nooit
automatisch verzekerd van een meerderheid.”
Brugman raakte ook nog in conflict met
haar partij GroenLinks. Omdat ze op
eigen houtje in het college stapte terwijl de fractie van GroenLinks dat niet
wilde. Het leidde uiteindelijk tot een
royement. “Dat heb ik wel aangevochten maar ik heb het niet tot een rechtszaak laten komen. Dat zou me alleen
maar negatieve energie kosten. Het is
voor mij een gesloten boek.”

Enerverende jaren
Haar wethoudersbaan opzeggen, de
breuk met GroenLinks en het voortijdig gestrande provinciale avontuur.
Het waren twee enerverende jaren.
“Ik heb best veel geofferd. Maar ik
heb nergens spijt van. Als enige
vrouw, als niet-Limburgse en als
enige ‘linkse’ heb ik me heel erg thuis
gevoeld in het zo diverse college.
Het was leuk, ik heb ervan genoten.” Ook al het gedoe rond integriteit en onderzoeken naar vermeende
overtredingen van bestuurders hebben bij haar niet tot politieke afkeer
geleid. “Nee, ik vind het werk heel

boeiend. Ook al is het een risicovol
vak waarin je vaak kritiek en weinig pluimpjes krijgt. Het werk is niet
dankbaar maar wel eervol en je kunt
het verschil maken. Twintig jaar geleden begon ik in Meerlo-Wanssum en
daarna volgden Venray en de provincie. Mijn wereld werd steeds groter en
ik heb enorm veel geleerd.” Ze leerde
de schaduwzijde in alle facetten kennen. “Ik heb ook te maken gehad
met bedreigingen, laster en intimidatie. Een enkele keer heb ik aangifte
gedaan. Ik ben ook een tijdje beveiligd geweest. Dat was in mijn periode
bij de gemeente. Bij de provincie sta
je toch meer op afstand van burgers.”
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste twee
keer was ze lijsttrekker van Venray
Lokaal en voorloper PP2. “Venray
Lokaal heeft al een nieuwe lijsttrekker (Harold Stevens, red.). Nee, ik doe
niet meer mee aan de verkiezingen.
Wat dan wel? Dan weet ik nog niet.
Ik heb geen plan. Ik heb wel geleerd
dat in de politiek dingen heel snel
kunnen veranderen. Wie weet wat de
toekomst me brengt.”

Tekst: Henk Willemssen

Carla Brugman over onderzoek Jan Loonen

‘Niet oordelen voordat rapport bekend is’
Gemeente Venray komt binnenkort met meer duidelijkheid over de integriteitaffaire rond CDA’er Jan Loonen
die een omstreden gronddeal sloot met Waterschap Limburg in het Loobeekdal. Adviesbureau Berenschot
voert in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek uit waarvan het eindrapport in juni wordt verwacht.
Politicus Carla Brugman vindt dat de buitenwacht niet te snel moet oordelen.
Carla Brugman stond als lijsttrekker
van Venray Lokaal in 2018 aan de basis
van de huidige coalitie met CDA en
D66 in Venray. Als voormalig wethouder zat ze samen met Jan Loonen in
het College van B&W. Ze geeft aan

dat het hebben van een netwerk
belangrijk is voor iedere bestuurder.
“Want politiek is netwerken. Het kan
heel handig zijn daar gebruik van te
maken. Maar je moet wel de grens
bewaken. Dat je er zelf geen profijt

van trekt. Ik veroordeel niemand. Jan
Loonen is een heel goede wethouder
voor Venray. Hij kent de gemeente en
alle dossiers door en door. Je kunt pas
conclusies trekken als het onderzoekrapport bekend is.”

Heeft Frank zijn visie aan de spelers
weten over te brengen? Nog een
paar dagen en dan speelt ons
Nederlands elftal tegen Oekraïne.
Het perfecte moment om even
terug te blikken op de voorbereiding van ons Oranje, maar dan in
het bijzonder de voorbereiding van
Frank. Onze bondscoach riep Donny
van de Beek op met als voornaamste argument, dat hij dit jaar maar
liefst 4.000 minuten heeft gemaakt
bij Manchester United. Of de trainingspartijtjes en de potjes FIFA van
Donny hier worden meegeteld, geen
idee, maar feit is dat de bankzitter
tot slechts 1.500 minuten kwam dit
seizoen. Slordig. Ook besloot Frank
om Quincy Promes mee te nemen
naar het EK. De tikkende tijdbom
van Spartak Moskou is nog altijd
verdachte in een vermeende steekpartij. Koren op de molen van de
roddelpers. Onrust. En dan nog Jerry
St. Juste, die via de media moest vernemen dat hij niet geselecteerd was
door de bondscoach. Pijnlijk. Dit niet
de beste voorbereiding noemen is
een understatement, maar gelukkig
heeft Frank zich op tactisch vlak wel
al bewezen in het verleden. Vier keer
op rij kampioen van Nederland, van
2010 tot en met 2014, weliswaar wel
met een puntentotaal, waarmee je
de jaren daarna de schaal nooit zou
kunnen pakken. Twijfelachtig. In 2016
wist hij het grote Internazionale
uit Italië tot wanhoop te drijven en
leidde een twaalfde plek uiteindelijk tot ontslag. Onbekwaam. En als
trainer van Crystal Palace wist hij zijn
team geen enkele keer (!) te laten
scoren in de Premier League alvorens
een ontslag volgde. Slordig, onrust,
pijnlijk, twijfelachtig, onbekwaam
en lachwekkend. Het is te hopen dat
Frank zijn visie nog niet heeft weten
over te brengen, want alleen dan,
winnen we zondag van Oekraïne!

Casper
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Brief omwonenden Castenray verrast commissie
De brief die bewoners van de Horsterweg en Matthiasstraat in Castenray op het laatste moment stuurden, verraste opnieuw op de agenda te zetten van de
raad. “Dit is ook een goede les voor mij.
de leden van commissie Wonen op dinsdag 8 juni. De commissieleden dachten dat LC Energy de omgevingsdialoog
De dialoog moet meer aandacht krijvoor zonnepark Wüsterveld op een juiste manier had gevoerd, maar de omwonenden schetsten een ander beeld.
Het College van B&W stelt dat er voldoende draagvlak is voor het plan in de
omgeving. Uit de brief van omwonenden uit Castenray blijkt ook dit niet het
geval te zijn. Buurtbewoners reageren
verbaasd en ze uiten hun bezwaren
tegen de toename van geluidsoverlast
en de bebouwing van het open landelijk gebied. Ook wijzen ze erop dat het
zonnepark te dicht bij de bebouwde kom
komt te liggen.
De gemeenteraad heeft in beleidskader
KODE vastgelegd dat de afstand minimaal 500 meter moet zijn tot de dorpsgrens. De afstand van de zuidoosthoek
van het zonnepark tot de komgrens van
Castenray is 250 meter. Deze afwijking
was voor het college geen reden om het
zonnepark af te wijzen. Ook de meeste
politieke partijen lieten in de commissievergadering weten dat de afstand
geen bezwaar hoeft te zijn. Mits de
omwonenden hiermee kunnen instemmen. Dit staat nu ineens ter discussie.
“Het zonnepark mag ook geen beperking zijn voor de uitbreiding van het
dorp”, zei Orhan Daud (Venray Lokaal),

die ervan uitging dat omwonenden
geen bezwaren hadden. Daar moest hij
later in de vergadering op terugkomen.
“We moeten ons hierover nog bezinnen”, zei hij. Ook Elianne Sweelssen (SP)
wilde de brief eerst bespreken binnen
haar partij. De gemeenteraad wordt
gevraagd in de vergadering van donderdag 1 juli een verklaring van geen
bedenkingen af te geven. Door de brief
komt het plan nu in een ander daglicht
te staan. “Er zou een brede omgevingsdialoog zijn gevoerd en er was voldoende draagvlak. Vanmiddag kregen
we een brief dat er geen draagvlak is”,
zei Lizzy Bruno (ProVenray).
Leo Philipsen (CDA) haalde aan dat de
omgevingsdialoog opnieuw een heikel punt blijkt te zijn. Hij wil daarom
dit onderwerp opnieuw bespreken in
de raad. De CDA’er vroeg zich af of het
besluit om het zonnepark toe te staan
wel juridisch haalbaar is. “Als mensen
bezwaar gaan maken.” Juriste Ellen
Smids legde uit dat de gemeente kan
afwijken van het eigen beleid zoals in
dit geval van het afstandscriterium.

“Dat moeten we het wel goed motiveren en alle belangen meewegen.”
Daan Janssen (D66) stelde voor dat LC
Energy in gesprek gaat met de bezwaarmakers. Jens van Oers (Samenwerking
Venray) zei het ‘heel bijzonder te vinden’
dat dit zonnepark is gekozen uit de tender. “Hoe kan dit erdoorheen komen als
het niet aan een basisvoorwaarde voldoet”, vroeg hij zich af.
John Willems (VVD) en Elly van Dijck
(PvdA) vroegen zich af of de gemeente
wel controleert of er een goede omgevingsdialoog is gevoerd. Wethouder
Jan Jenneskens (D66) reageerde dat
de omgevingsdialoog iets is tussen de
initiatiefnemer en de omwonenden.
“De gemeente wil neutraal blijven en
heeft hier een beperkte rol in. Ik ben er
niet blij mee dat de omgevingsdialoog
niet goed zou zijn verlopen, terwijl dit
wel zo in het rapport staat. Dit is opzienbarend. Hier ga ik onderzoek naar doen.
Jammer dat de brief van omwonenden
op het laatste moment als een duvel
uit een doosje komt”, zei Jenneskens
die aankondigde de omgevingsdialoog

Gemeenschapshuis Oostrum krijgt acute
coronasteun
D’n Oesterham in Oostrum ontvangt met voorrang 33.648 euro extra subsidie van gemeente Venray.
Het gemeenschapshuis is door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Daarom heeft het College
van B&W van gemeente Venray besloten de aanvraag versneld af te handelen.
Wijkcentrum ’t Schöpke in de wijk
Veltum in Venray kreeg als eerste
eind vorig jaar 30.000 euro coronasteun. De gemeente heeft begin dit jaar
een inventarisatie gemaakt van alle
zeventien gemeenschapshuizen en
wijkcentra. Hiervan komen er dertien
voor extra coronasteun in aanmerking.
Het college heeft hiervoor 230.000
euro uitgetrokken. Vier accommodaties
zitten in de allerhoogste categorie van
20.000 euro of meer. Naast ’t Schöpke
in Veltum en D’n Oesterham in Oostrum
zijn dit De Baank in Leunen en het wijk-

centrum in de wijk Brukske.
Daarnaast mogen de zeventien accommodaties samen 25.000 euro besteden
voor de heropening na de gedwongen
coronasluiting. ‘Als hoopgevend signaal
voor de toekomst en een impuls voor
een vliegende start’, aldus het college.
Oostrum heeft naast D’n Oesterham
nog De Watermolen als nevenlocatie. Beide accommodaties vallen
onder hetzelfde bestuur en ze hebben
zich financieel altijd kunnen redden
zonder subsidie van de gemeente.
D’n Oesterham is een paar jaar geleden

geheel gerenoveerd in het kader van
het project Schoon door de poort.
Het bestuur geeft in een brief aan het
college aan dat de financiële situatie
penibel is. Want de vaste lasten, zoals
de loonkosten van de beheerder, lopen
door terwijl er nauwelijks inkomsten
zijn van de beperkte activiteiten die
nog wel kunnen doorgaan. Het college erkent het probleem en geeft een
bijdrage 33.648 euro zodat het bestuur
aan de betalingsverplichtingen kan
voldoen en het voortbestaan niet in
gevaar komt.

Speciaal onderwijs wacht op
nieuwbouwplan
Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe huisvesting van de scholen Focus en Spectrum. Beide scholen voor
speciaal onderwijs huizen in een verouderd gebouw aan het Groenewoltsepad in Venray.
Het College van B&W hoopt voor eind
dit jaar de knoop door te hakken over
nieuwbouw maar zegt dat er nog veel
onzekerheden zijn. De noodlokalen
aan het Groenewoltsepad moeten
daarom voorlopig nog blijven staan.
Deze noodlokalen zijn drie jaar geleden
geplaatst omdat het gebouw van Focus
te klein was om Spectrum, onderdeel
van Onderwijsgroep Buitengewoon uit
Venlo, onderdak te bieden. Spectrum
verhuisde toen vanuit de voormalige
basisschool in Geijsteren waar het
enkele jaren onderdak had. De huur
van de noodlokalen loopt in september
2021 af en zal door de gemeente tot
eind 2022 worden verlengd.
Focus en Spectrum hebben de hoogste
prioriteit in het huisvestingplan voor

primair onderwijs dat de gemeenteraad op 11 februari 2020 vaststelde.
Het schoolgebouw is 44 jaar oud en
verkeert in slechte staat. Het college
zegt in een raadsinformatiebrief dat
er nog twee opties zijn voor Focus en
Spectrum: nieuwbouw op de huidige locatie of een verhuizing naar
Raayland College. De mogelijkheid om
het bestaande gebouw te renoveren, is
vanwege de hoge kosten afgevallen.
De locatie aan het Groenewoltsepad
heeft als nadeel dat het perceel vrij
klein is en dat de bereikbaarheid minder goed is. Daarnaast moet tijdelijke
huisvesting worden gevonden voor
de periode dat het gebouw wordt
gesloopt en de nieuwbouw plaatsvindt.

Het nabijgelegen Raayland College
kampt met ruimteoverschot.
Schoolbestuur LVO heeft bij de
gemeente aangeklopt voor een oplossing. De komst van de twee scholen
voor speciaal onderwijs zou betekenen
dat gebouw C geheel of deels gesloopt
moet worden om ruimte te maken voor
het bouwen van een nieuwe school. Er
is ook naar gekeken om gebouw C op
te knappen en aan te passen voor speciaal onderwijs. Dit zou 19 miljoen euro
kosten. ‘Gelet op de leeftijd, omvang
en bouwkundige inrichting betekent
het een zeer ingrijpende renovatie.
Het gaat gepaard met zo’n hoge kosten dat herbestemming van gebouw C
geen realistisch scenario is’, meldt het
college.

gen.”
Het beoogde zonnepark van 9,1 hectare
komt ten noorden van Castenray langs
de A73 op een perceel grond van aspergeboerderij Friesen. LC Energy zegt dat
het gaat om een uniek en experimenteel zonnepark. Opwekking van duurzame energie wordt gecombineerd met
aspergeteelt. In het zuidwestelijke deel
van de zonneweide komt een proefopstelling met aspergebedden onder zonnepanelen. Zonnepark Wüsterveld heeft
een toezegging van netbeheerder Enexis
over de aansluiting op het elektriciteitstation in Venray. De netwerkaansluiting
zou halverwege 2022 gerealiseerd kunnen worden. LC Energy huurt het stuk
grond voor 25 jaar en daarna wordt het

zonnepark weer ontmanteld.
Van het terrein wordt 4,9 hectare
gebruikt voor zonnepanelen. De panelen
hebben een hoogte van 1,73 meter die
afloopt naar 0,65 meter boven het maaiveld. Het bijzondere is dat de panelen uit
transparante glazen platen bestaan waar
het licht doorheen valt tot op de bodem.
Dit bevordert volgens LC Energy de plantengroei en de biodiversiteit. De grond
onder de zonnepanelen wordt een kruiden- en faunarijk grasland. Rondom het
zonnepark komt een hekwerk met
houten palen. Het komt niet tot op de
bodem maar zo’n 10 centimeter hoger
waarvoor kleine zoogdieren zoals de
bunzing, egel en haas en ook amfibieën
het hekwerk kunnen passeren.
Tekst: Henk Willemssen

Programmering
Omroep Venray
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

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Focus op realisatie lopende plannen en projecten

Politieke partijen
positief over
verplaatsing
ziekenhuis

Venray sluit 2020 af met positief saldo
Ondanks de coronacrisis, laat de jaarrekening 2020 van gemeente Venray een positief resultaat zien van 242.000 euro. Toch kiest het College
van B&W ervoor om geen grote nieuwe ambities op te nemen in de kadernota 2022, maar te focussen op een succesvolle realisatie van
lopende plannen en projecten. De reden daarvoor is dat er financieel onzekere tijden aankomen. Zo zijn de gevolgen van de coronacrisis nog
niet te overzien en ook de koers van een nieuw kabinet is nog niet helder.

Dit is nu nog een eenrichtingsweg die
alleen bestemd is voor verkeer in de
richting van Ysselsteyn. Straks krijgt
deze weg twee rijbanen zodat het
verkeer ook direct naar de Leunseweg
kan terugrijden. Volgens Winand van
der Kooij komen de kosten van de
wegaanpassing voor rekening van
VieCuri. “Het uitgangspunt is dat het
voor de gemeente budgetneutraal is.
VieCuri betaalt ook de verplaatsing
van de honkbalvereniging.”
De VVD haalde ook aan dat sociale
woningbouw financieel lastig zal zijn
op het oude ziekenhuisterrein. VieCuri
verkoopt deze locatie aan een projectontwikkelaar. “We zijn ons ervan
bewust dat er niet alleen woningen
in het hogere segment kunnen worden gebouwd”, zei Robert Muijsers.
Winand van der Kooij zei dat sociale
woningbouw moeilijk rendabel te
maken is. “De exploitatie is verliesgevend en dat is minder interessant voor
een ontwikkelende partij. We moeten
een goede balans zien te vinden.”

Voor het college is het laatste jaar van de raadsperiode ingegaan. De uitvoering van de programmabegroting 2022 gebeurt straks voor een deel
door een nieuw college. Dit is voor het huidige
college één van de redenen om nu een beleidsarme kadernota 2022 voor te leggen. Een andere
reden is het coronavirus. Hoewel de dienstverlening van de gemeente tijdens de coronacrisis op
peil is gebleven, is een aantal ambities uit het
collegeprogramma nog niet volledig gerealiseerd.
Het college vertrouwt erop na de zomer, als
een groot deel van de Nederlandse bevolking is
gevaccineerd, lopende plannen en projecten verder op te pakken en deels nog deze raadsperiode
succesvol af te ronden.

Tekst: Henk Willemssen

Stijgende kosten Sociaal Domein
Een derde reden voor terughoudendheid is dat de
financiële vooruitzichten op dit moment niet goed
zijn. Met name de kosten van het Sociaal Domein
lopen verder op. Compensatie door het rijk is tot
op heden onvoldoende gebleken. Het Rijk erkent
inmiddels dat gemeenten financieel in de knel
zijn geraakt. Toch is nog onzeker hoe dit zich vertaalt in een nieuw regeerakkoord.

Organisatie onder druk
Door het ambitieniveau, de extra taken en werkomstandigheden als gevolg van het coronavirus

is het werkvolume voor de organisatie te hoog
geworden. Het college stelt daarom voor om een
incidenteel bedrag beschikbaar te stellen voor de
komende drie jaar om de slagkracht van de organisatie tijdelijk te vergroten en kiest tevens voor
een beperkte structurele toevoeging aan de formatie van de organisatie.
Wethouder Jan Jenneskens is trots dat het jaar
2020 met een positief resultaat wordt afgesloten. “Richting de toekomst willen en moeten
we een financieel gezonde organisatie blijven.
Ook de werklast moet in balans zijn met onze
ambities. Daarom is het zaak om nu pas op de
plaats te maken en eerst goed af te maken waar
we mee bezig zijn. We willen een nieuw college
in 2022 een goede start laten maken, dus focussen we ons nu op een succesvolle afronding van
onze lopende plannen en projecten. Ook zullen
de komende tijd de gevolgen van de coronacrisis
voor onze gemeenschap zichtbaar worden. Ook
daar moet onze volle aandacht naar uit kunnen
gaan”.

Rode cijfers
Hoewel de jaarrekening 2020 nog een positief
resultaat laat zien, loopt het jaar 2021 al in de
rode cijfers met een huidig negatief resultaat van
ongeveer 2,5 miljoen euro. De oorzaak hiervan
ligt grotendeels in de oplopende uitgaven bij

de jeugdzorg en de Wmo. Voor beide was in de
begroting 2021 al rekening gehouden met stijgende kosten, maar deze blijken nu nog hoger uit
te pakken. De huidige prognose laat een structureel tekort op de begroting zien voor de komende
jaren. Toch wil het College van B&W nog geen
maatregelen voorstellen om tekorten te voorkomen, zoals het bezuinigen op voorzieningen of
het verhogen van de belastingen. Juist om inzichtelijk te maken dat het zonder extra middelen
van het Rijk niet meer mogelijk is om een verantwoorde, sluitende begroting te overleggen.
Het college verwacht rond de zomer meer duidelijkheid over de hoogte van de financiële bijdrage
van het Rijk. De Kadernota schetst een drietal
scenario’s hiervoor. Het college gaat nu uit van
een ‘voorzichtig’ scenario dat zich vertaalt in een
structureel tekort van ongeveer 2,5 miljoen euro.
Bij het sombere scenario loopt het tekort op van
5,5 miljoen euro in 2022 naar bijna 7 miljoen euro
in 2025. Het optimistische scenario gaat uit van
een meerjarig positief saldo. Duidelijk is wel dat
een forse extra bijdrage van het Rijk nodig is om
de gemeentelijke taken op een goede manier uit
te kunnen voeren. Dit geldt zowel voor het Sociaal
Domein als voor andere taken waarvoor gemeenten aan de lat staan, zoals de duurzaamheidsopgaven en de uitvoering van de Omgevingswet.

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

Het Taalhuis helpt!

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd, in Venray gaat het om 15%

laaggeletterden erop aansturen erover te praten. In de tweede plaats om ook

van de inwoners. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen

de omgeving van laaggeletterden te bereiken. Familie, collega’s, kennissen,

en/of digitale vaardigheden. In de meest alledaagse dingen worden laaggeletterde

buren, moeders op het schoolplein: praat erover. Het Taalhuis biedt gratis

mensen hiermee geconfronteerd, denk bijvoorbeeld aan: het invullen van

trainingen aan voor organisaties op het gebied van herkennen en

formulieren, voorlezen, het gebruik van een smartphone en afrekenen in de winkel.

verwijzen van laaggeletterdheid.

Bij het Taalhuis kunnen deze mensen terecht voor ondersteuning. Er zijn veel

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Wendy

verschillende trainingen en cursussen waar deze mensen naartoe kunnen. Via een

Hendrix (taalconsulent) of Lieke Willemssen (taalcoördinator).

intake wordt er gekeken op welke plek zij het beste passen.

Bellen / appen / mailen kan naar: 0621389608 of taalhuis@biblionu.nl

Daarnaast zet het Taalhuis zich samen met netwerkpartners in om laaggeletterd-

of kijk op de website www.taalhuishorstvenray.nl.

heid op de kaart te zetten, met een tweeledig doel: in de eerste plaats

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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Venrayse scholen strijden tegen elektronisch afval
Basisscholen Coninxhof en De Klimboom uit Venray en St. Oda uit Ysselsteyn doen van maandag 7 juni tot en met donderdag 1 juli mee aan de E-waste Race. Het project ging officieel
van start met een digitale kick-off met wethouder Cor Vervoort op basisschool De Klimboom. De deelnemende teams gaan vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval (ook
wel e-waste). De kinderen zamelen klein elektronisch afval in zodat dit hergebruikt of gerecycled kan worden.

Zoektocht gestopt

Wat is het alternatief voor
windmolens in Venray?
De commissie Wonen heeft op dinsdag 8 juni ingestemd met het
stoppen van de zoektocht naar een windmolenpark in gemeente
Venray. Het verkenningsonderzoek bracht een negatieve uitkomst
want het draagvlak bij de meeste inwoners ontbreekt. Vooral bij de
VVD was er onvrede over de manier waarop het onderzoek is
uitgevoerd.
“De omgevingsdialoog was een
verschrikking”, vond John Willems
(VVD). “Het verbaasde me dat
tijdens de informatiesessies op
simpele vragen geen antwoorden
kwamen. Ik vind dit zeer teleurstellend. Het is niet de eerste
keer dat een groot project afketst
op een gebrek aan draagvlak.”

Ruis in dialoog
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
pareerde de kritiek dat het onderzoek niet zorgvuldig zou zijn uitgevoerd. “We hebben geprobeerd
het zo goed mogelijk te doen.
De meeste vragen zijn wel beantwoord. De tegenstanders hebben
zich vanaf het begin erg geroerd.
We hebben wind gezaaid maar
storm geoogst. Door de digitale
sessies was er ruis in de dialoog.
Daar hebben we van geleerd.”
D66 en PvdA wilden een windpark nog niet helemaal weggooien. “Dat zou te voorbarig
zijn”, zei Elly van Dijck (PvdA).
Beide partijen wezen op mogelijk
nieuwe ontwikkelingen op vliegveld De Peel waardoor de beperkingen op Venrays grondgebied
worden opgeheven. De zoektocht
was nu beperkt tot alleen het
oostelijk deel van de gemeente
vanwege de radarverstoring.
“We hebben een positieve grondhouding over windmolens, maar
we leggen ons erbij neer”, zei
Daan Janssen (D66). “Maar we
moeten het ook niet definitief
uitsluiten.”
Orhan Daud (Venray Lokaal) zei
het een verstandige keuze te
vinden het onderzoek te stoppen. “Want er lijkt geen sprake
van draagvlak. We moeten
wel op zoek naar andere ener-

giebronnen.” Dat is volgens
Samenwerking Venray niet
nodig. “In Venray is er al zo veel
biomassa gerealiseerd dat we
windmolens gemakkelijk kunnen
wegstrepen”, zei Theo Mulders.
“Daar zijn we niet rouwig om
want windenergie is niet duurzaam in deze regio.”
De SP betreurde het dat windenergie niet mogelijk is.
“Jammer dat een windpark niet
haalbaar is. Het is wel begrijpelijk want de mogelijkheden zijn
beperkt”, zei Elianne Sweelssen.
Enkele partijen vroegen zich af
hoe het nu verder moet met
het behalen van de doelen van
energieopwekking. Daar wist
wethouder Jan Jenneskens nog
geen antwoord op. “We zullen
een alternatief moeten bedenken. Het is beter om niet door te
draven met windmolens en nu
een pas op de plaats te maken.
We hebben niet geprobeerd
iets erdoor te duwen. We zullen
samen met burgers en bedrijven
op zoek moeten naar een oplossing”, aldus de wethouder die zei
persoonlijk last te hebben gehad
van tegenstanders van windmolens. “Vooral door de manier
van bejegening van mij en de
gemeente.”

We zullen samen met
burgers en bedrijven
op zoek moeten naar
een oplossing

Tekst: Henk Willemssen

Over ARCO solutions

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter en
effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches namelijk:
Agri & Food, Recycling & Bulk en Supply Chain
& Internal Logistics. We bieden de kleinere

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
130 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar
automatiseringsoplossingen en de toegenomen
schaalgrote van projecten groeit ARCO.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Werkvoorbereider

m/v

Ben jij die spil tussen de start en de daadwerkelijk oplevering van onze procesoptimalisatie- & productielijnen?
Bereid jij alles tot in de puntjes voor?

Jouw rol

Als Werkvoorbereider op onze afdeling Projecten ben
je verantwoordelijk voor de efficiënte coördinatie van
de benodigde materialen, om de bouwplanning van
onze procesoptimalisatie- & productielijnen goed te
laten lopen.
Je maakt onderdeel uit van een team van enthousiaste
werkvoorbereiders en van één van onze Branche teams
(Logistiek, Agro & Food, Industry, Recycling & Bulk)
In deze functie rapporteer je aan de Directeur
Operations en werk je nauw samen met de
projectleiders en afdeling engineering.

Taken en verantwoordelijkheden

• Je verricht de inkopen van de benodigde materialen
en het tijdig afroepen hiervan en/ of diensten ten
behoeve van onze projecten.
• Het beoordelen van de kwaliteit van de inkomende
goederen aan de leveringsvoorwaarden
• Zorgt voor ondersteuning van de projectleiders en
het opstellen van de planning per project
• Bewaken van de projectplanningen
• Je begeleidt de voorbereidende activiteiten van
meerdere projecten tegelijkertijd.

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Wanneer ben je succesvol

• Je beschikt over MBO /HBO werk- en
denkniveau bij voorkeur in de richting WTB of
Bedrijfskunde.
• Enkele jaren werkervaring in een
soortgelijke functie.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, in zowel Engels als Duitse taal.
• Je kunt goed plannen & organiseren en bent
stressbestendig.
• Je hebt een commerciële, praktische en
resultaatgerichte instelling.
• Je herkent jezelf in de kernwaarden van ARCO
Solutions B.V. welke wij hebben omschreven als
vakkundig, professioneel, innovatief, klant- &
servicegericht en betrouwbaar.

Wat biedt ARCO Solutions

• Een fulltime functie van 40 uur per week
(inclusief ADV dagen).
• Mogelijkheid tot extra scholing en cursussen
• Uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Een dynamische en veelzijdige functie met
ruimte voor eigen inbreng
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op:
www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
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In gesprek met het Raayland College

Koningspaar brengt bezoek aan Venray
Tijdens hun streekbezoek aan Noord-Limburg op donderdag 27 mei
hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek
gebracht aan Venray. Ze gingen onder andere in gesprek met leerlingen van het Raayland College in Venray over mentale gezondheid.
Daarnaast bracht het koningspaar een bezoek aan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Het thema van het streekbezoek was
positieve gezondheid. Venrayse jongeren vertelden de koning en koningin over hun mentale weerbaarheid
en de invloed van corona op hun
mentale gezondheid. Ze spraken
onder andere over hoe om te gaan
met angst, somberheid en eetproblemen. Willem-Alexander en Máxima
spraken daarnaast met deskundigen
op gebied van mentale gezondheid
bij jongeren, onder meer van ggz-

instelling Vincent van Gogh. De populaire Limburgse YouTubers Dylan
Haegens en Marit Brugman schoven
bij het gesprek aan als ambassadeurs
van Stichting Durf Te Vragen.
Het koningspaar bracht ook een
bezoek aan gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum waar projectdirecteur Theo Reinders en bewoners Wiel
Jenniskens en Twan Volleberg vertelden over het gebied. De ervaringen
van het hoogwater in 1993 en 1995,

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

de plannen om het gebied veilig te
maken, de werkzaamheden die de
afgelopen jaren in het gebied hebben plaatsgevonden en het nieuwe
natuurgebied dat gerealiseerd is kwamen ter sprake.

Protest
De GroenLinks-afdelingen van Venray,

Asbestverwijderaar
Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

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

Horst aan de Maas en Venlo voerden tijdens het bezoek van het
koningspaar actie onder het motto
‘Meer Gezondheid? Minder Vee!’.
Met de actie wilde de partij burgers en lokale en provinciale overheden bewustmaken van de impact
van de intensieve veehouderij en
de gevolgen daarvan op omgeving,

gezondheid en economie. De posters ‘Meer Gezondheid? Minder Vee!’
zijn op plaatsen opgehangen waar de
koning en koningin passeerden en ze
onder ogen kregen.

Beeld: Rianne Verbong

Locatie en uitbreiding ter discussie

Uitbreiding Houbensteyn doorn in het
oog voor linkse partijen in Venray
Houbensteyn Beheer wil op de locatie Ysselsteynseweg 25 een mengvoederfabriek en uitbreiding
van de al aanwezige mestverwerking en covergisting realiseren. Echter zijn de linkse partijen uit de
gemeenteraad niet te spreken over deze ontwikkeling, bleek uit de commissievergadering van
dinsdag 8 juni. Zij zien liever een afname van de veestapel en dus ook van het verwerken van mest.
In het nieuwe plan gaat circa
100.000 ton aan mest en coproducten aangevoerd worden. Daarbij
wordt ook mest van derden aangevoerd en verwerkt. Er komt
5.000 vierkante meter aan bebouwing bij. Volgens Venray Lokaal
brengt de realisatie van dit plan
een aantal dilemma’s met zich
mee. “Er is op dit moment geen
beleidskader voor dit soort grootschalige industriële agrarische ontwikkelingen. Ook is de ontsluiting
van de mestverwerking en mengvoederproductie niet goed geregeld. Om dit probleem op te lossen
moet de Groeneweg naar Heide
worden verbreed en ontdaan van
drempels. Daarnaast is het onmogelijk de mest binnen Venray af te
zetten, daar is veel te weinig landbouwgrond voor aanwezig”, aldus
Cees de Vocht.

Toekomstperspectieven
Leo Philipsen van het CDA kan zich
wel vinden in de plannen. “Het verbaast ons dat we lokaal gaan
afwijken van de visie veehouderij.
Venray Lokaal was een jaar eerder
tegen een mestverwerking op het
industrieterrein, nu komt er een
in het buitengebied en daar mag
het dus ook niet. Waar dan wel?

De komende maanden zal wel duidelijk worden welke partijen er nog
toekomstperspectieven willen bieden aan de agrarische sector.”

We vinden niet dat
schaalvergroting
nodig is om de
agrarische sector
duurzaam te maken
Daar is ProVenray er niet een van.
Volgens Lizzy Bruno zijn de plannen
van Houbensteyn niet duurzaam.
“We staan niet achter het huidige
beleid. We zijn het niet eens met
de redenering dat je schaalvergroting nodig hebt om de agrarische sector duurzaam te maken.
We zijn van mening dat er in de
toekomst gewerkt moet worden
aan het afbouwen van de veestapel. Er moet geïnvesteerd worden
in alternatieven voor dierlijke producten. Ook vinden wij een biogasinstallatie geen goede vorm van
groene energieopwekking”, aldus
Bruno.
Een overcapaciteit van mestverwerking ziet Theo Zegers

van D66 als een groot probleem. Daarom wil de partij dat
Houbensteyn zich beperkt tot
eigen productie. Over de locatie uit
hij ook zijn twijfels. “We zijn tegen
grote industriële ontwikkelingen
in het buitengebied. Wordt er met
de initiatiefnemer overleg gevoerd
over een betere locatie?”

Onderzoeksresultaten afwachten
De locatie en de infrastructuur
worden onderzocht in de m.e.rprocedure geeft een ambtenaar van
gemeente Venray aan. Dat is voor
Samenwerking Venray de reden om
het proces nog niet op voorhand te
stoppen. De partij wacht liever de
onderzoeksresultaten af. De locatie
in het buitengebied is voor VVD niet
de reden om tegen de plannen te
zijn. “Er wordt al veel mest geproduceerd op de Ysselsteynseweg.
Het is voor ons logisch om de
verwerking ervan dan ook daar
plaats te laten vinden. Daarnaast
is het duurzamer om de mest die
Houbensteyn zelf produceert bij het
eigen bedrijf te verwerken in plaats
van het naar een andere locatie
te moeten vervoeren”, aldus John
Willems van de VVD.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Keuze tussen twee partijen

Toon Kerkhoff stapt over naar GroenLinks Venray
In de volgende raadsperiode gaat Toon Kerkhoff, raadslid namens Venray Lokaal, zich inzetten voor GroenLinks in Venray. Hij is van beide partijen lid en besloot vanwege de opstart
van GroenLinks Venray om voor één partij te kiezen om verwarringen te voorkomen. Tot de verkiezingen vertegenwoordigd Toon Venray Lokaal, daarna zal GroenLinks
“De afgelopen tijd heb ik na kunnen
denken over een mogelijk vervolg binnen de gemeentelijke politiek. Vanaf
2009 heb ik me mogen inzetten voor
PP2 en (na de fusie met InVentief)
voor de huidige partij Venray Lokaal.
Tot 2018 als commissielid, en vanaf
2018 als lid van de gemeenteraad.

Maar ik ben ook al een jaar of twintig lid van GroenLinks op basis van
de standpunten over sociaal beleid,
internationale veiligheid en samenwerking en milieu. Thema’s die sterk
met elkaar zijn verweven”, legt Toon
Kerkhoff uit.
Toen GroenLinks besloot om ook in

Venray met de verkiezingen mee te
gaan doen in maart 2022, koos Toon
om Venray Lokaal vaarwel te zeggen. “En daar heb ik lang over nagedacht. Zowel bij Venray Lokaal als bij
GroenLinks Venray wordt de verkiezingslijst pas in het najaar opgesteld.
Welke plek ik zou mogen innemen, is

dus nog niet aan de orde en doet er
nu niet toe. Maar ik ben van mening
dat, mocht ik mijn raadswerk voort
mogen zetten binnen Venray Lokaal,
mijn standpunten, hoe loyaal ik steeds
geweest ben, op gespannen voet
kunnen staan, als ook GroenLinks
in de raad is vertegenwoordigd. Het

kan altijd verkeerd worden uitgelegd.
Daarom is het maar beter om een
duidelijke keuze te maken en dat heb
ik gedaan. Ik wil me daarom in de
volgende periode gaan inzetten voor
GroenLinks Venray. Op welke manier,
dat moeten we afwachten.”

Overlast van mestverwerkingsbedrijf

Bezwaren tegen bouwplan Leunen-Zuid
Drie inwoners van Leunen hebben bij gemeente Venray een zienswijze ingediend over het nieuwe bouwplan Leunen-Zuid. Twee bezwaarmakers vragen aandacht voor overlast van een mestverwerkingsbedrijf
aan de Scheiweg. Toch kon het bouwplan rekenen op steun van de meeste partijen in de commissie Wonen
van dinsdag 8 juni.
De bezwaarmakers vinden het
vreemd dat de mestverwerking aan
de Scheiweg buiten beschouwing is
gelaten. De nieuwe woonwijk komt
op circa 700 meter afstand van de
mestverwerker en nabijgelegen veehouderijen. Een inwoner van Leunen
vraagt daarom om het bouwplan te
wijzigen zodat er een grotere afstand
ontstaat waardoor stankoverlast en

gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen.
Toon Laurensse, bewoner van
Sparveld in Leunen, diende een
zienswijze in en hij maakte op
dinsdag 1 juni gebruik van het
Sprekersplein. Hij stelde dat er al
jarenlang overlast is van stank, fijnstof, vliegen en geluid van agrarische bedrijven aan de Scheiweg.

Hij wees op de mogelijke uitbreiding van de mestverwerking die zal
leiden tot afname van het woongenot. De Leunenaar is verbaasd dat
de gemeente een verouderde geurkaart gebruikt, dat er geen maximaal
toelaatbare normen zijn vastgesteld
en dat er geen nulmeting op de plek
van de nieuwe woonwijk is gehouden. “We zijn niet tegen de nieuwe

woonwijk. Maar we willen voorkomen dat de nieuwe bewoners ook
code rood krijgen. Bescherming en
verbetering van het leefmilieu is een
zorgplicht van de gemeente”, zei hij.
D66, ProVenray en SP steunden in
de commissievergadering het voorstel om een nulmeting te houden
zodat toename van overlast objectief kan worden vastgesteld. “Het is
een mooi plan en belangrijk voor de
uitbreiding van het dorp”, zei Elianne
Sweelssen (SP). “Maar vanwege de
stank en andere overlast is het goed
een nulmeting te houden. Bewoners

merken dit niet voor niets op en als
gemeente weet je dan ook waarover
je praat.” Een ambtenaar meldde
dat een nulmeting voor dit bouwplan niet vereist is. Wethouder Jan
Jenneskens (D66) wilde eerst weten
wat de uitbreidingsplannen voor
mestverwerking aan de Scheiweg
zijn. “We houden een vinger aan de
pols en zijn in gesprek met de ondernemer.”

Tekst: Henk Willemsen

Extra aandacht in coronatijd
WijkLeerbedrijf Venray is de afgelopen week van start gegaan met extra
activiteiten voor inwoners die eenzaam zijn of behoefte hebben aan meer
contacten in coronatijd.

Samen bouwen aan een
dementievriendelijk Venray

Corona zorgt voor toenemende een-

van Gogh, Synthese en Calibris

zaamheid bij kwetsbare wijkbewoners.

Advies. Bij het WerkLeerbedrijf geven

De behoefte aan méér contact en

uitkeringsgerechtigden en studenten die

helpende handen wordt steeds groter.

een opleiding in de zorg volgen extra

Daarom heeft de gemeenteraad van

hulp en ondersteuning aan inwoners op

Dement zijn, dat betekent nogal wat. Voor de mensen die dementie

Venray ingestemd met het organiseren

het gebied van zorg en welzijn.

hebben en zeker ook voor hun directe omgeving. Samen met de
werkgroep Venray Dementievriendelijk willen wij ervoor zorgen

van tien extra activiteiten voor
eenzame wijkbewoners.

Vraag hulp aan!

dat onze gemeente dementievriendelijker wordt. De werkgroep

Het WijkLeerbedrijf Venray zit in

heeft hier het voortouw in genomen en de ‘Adviesnota voor een

Vanaf deze maand gaan de deelnemers

het pand van Stichting Odeon,

dementievriendelijker Venray’ opgesteld.

van het Wijkleerbedrijf voor eenzame

Hoenderstraat 10-12 in Venray. Heeft u

wijkbewoners aan de slag. Samen

of iemand in uw omgeving hulp nodig?

Samenwerking

is geïnventariseerd waar behoefte

Neem contact op met Kim of Dasja, de

Doel van de nota is het creëren van een dementievriendelijke gemeente, nu

is en zo wordt gewerkt aan een

coördinatoren van het WijkLeerbedrijf

én in de toekomst. Samenwerking is hierbij één van de sleutelwoorden. De

activiteitenkalender voor de rest van

via venray@wijkleerbedrijf.nl of

werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe de gemeente, de Venrayse

het jaar. Het mes snijdt aan twee

tel. 06 - 11752176.

gemeenschap en de diverse bedrijven, organisaties en instellingen de zorg

kanten: wijkbewoners krijgen extra

voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun naasten kunnen

aandacht en hulp en deelnemers doen

verbeteren. Een grote en zeker belangrijke klus. Wethouder Anne Thielen:

extra werkervaring op.

“Wij zijn blij met het enthousiasme waarmee de werkgroep de adviesnota
heeft opgesteld. Fijn om het resultaat nu in handen te hebben.”

WijkLeerbedrijf
In februari 2016 is het WijkLeerbedrijf

Concrete acties

Venray gestart. Het is een samen-

De adviesnota omvat allerlei verbeterpunten op de terreinen van zorg en

werking tussen de gemeente Venray,

welzijn, wonen en woonomgeving. Komende tijd worden deze aanbevelingen

UWV Werkbedrijf Noord- en Midden-

voorzien van concrete acties. “Zo creëren wij samen een Venray voor

Limburg, ROC Gilde Opleidingen, De

iedereen, waar begrip en behulpzaamheid voorop staan. Dat is een

Zorggroep, Proteion, MET ggz, Vincent

belangrijke stap in de goede richting”, aldus wethouder Thielen.
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15-vragen aan

Menno Visser Venray
je stuk voor stuk kunt vertrouwen
door de regeling in de Emiraten.
En natuurlijk de architectuur is bijzonder mooi.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg van?
Ik ben een enorm fan van de Haribo
perziken, alhoewel roze koeken ook
enorm lekker zijn. Tikkels zijn ook
lekker. Ik kan niet echt kiezen.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister best veel verschillende
muziek door elkaar. Maar er staat
toch wel het meest popmuziek in
mijn lijst, ik heb niet echt een favoriete artiest.

Hou jij meer van het strand of
meer van het zwembad?
En waarom?
Ik denk de zee. Het zwembad voelt
fijn en heb je vaak nog extra’s erbij
zoals een glijbaan, stroomversnelling
of zoiets. Alleen kun je vaak niet van
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
blijven omdat het dan minder leuk
wordt. Dat heb ik bij de zee helemaal niet, daar kun je een hele dag
blijven. Bij het strand heb je ook het
zand, strandtentjes en de gezelligheid.

Wat is jouw hobby?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

kom te wonen of ik de opleiding heb
afgemaakt en met wie ik kom te
wonen.

Menno Visser
18 jaar
Geen school
Venray

Wat is jouw droombaan?

Hoe ziet jou toekomst eruit?
Ik ben onlangs gestopt met mijn
opleiding, en sindsdien dus gezocht
voor een nieuwe school waar ik
aankomend jaar naartoe kan gaan.
Fotografie is het geworden. Ik hoop
dus ook ontzettend dat ik hier later
mijn baan van kan gaan maken.
Verder zou ik gewoon heel veel vette
dingen willen doen en de dromen
die ik heb waar kan gaan maken.

Waar ben jij stiekem bang voor?
Ik ben toch stiekem wel bang
voor de toekomst. Ik ben enorm
benieuwd naar waar ik bijvoorbeeld

Het lijkt mij enorm tof om te kunnen
fotograferen als baan, maar het leek
me ook erg gaaf om het leger in te
gaan. Helaas gaat dat door omstandigheden niet wat ik dus erg jammer vind. Het zou ook te gek zijn
geweest om een baan te hebben
waarbij je veel reist, alhoewel ik niet
weet wat.

Wat is jou favoriete vakantiebestemming?
Ik ben een aantal jaar terug in Dubai
geweest met mijn moeder. Dat was
echt een ervaring om niet te vergeten. Zulke aardige mensen die

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Ik vond het enorm leuk om te snelzwemmen, jammer genoeg heb
ik dat door corona even stilgezet.
Misschien ga ik daar later nog mee
verder. Daarvoor in de plaats vind
ik eigenlijk gewoon sporten in het
algemeen leuk. En natuurlijk met
vrienden wat leuks doen blijft tof.
Ook dat is door corona wat minder
geworden helaas. Alhoewel, ik ben
laatst wel met een vriend van me
naar Amsterdam geweest, daar een
nachtje blijven slapen. En de volgende dag naar Zandvoort aan zee
ben geweest, wat na de hele coronatijd heel tof was!

Wat doe jij het liefst op een rustige zondagmiddag?
Eigenlijk zo min mogelijk. Zaterdag
is een beetje de dag voor klusjes,
vrienden en werken. Dus verlang ik
erg naar het relaxen op een zondag
na een lange week.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik heb een hoop dat ik wil leren in
mijn leven. Maar het leren van het

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Aan de Drift zoekt medewerk(st)
er bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden. Info:
06 13 78 46 30 of info@aandedrift.nl
HORTENSIA AANBIEDING!!! 3 voor
€12,00 div. srt. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08. Open
za. van 9.30-16.30 uur. Evt. vrijd. na
tel. afspraak. Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree

vloeiend spreken van een andere
taal wil ik echt graag. Duolingo heeft
mij een jaar geleden niet heel ver
geholpen bij het leren van Spaans,
dus zou ik erg graag professioneler les krijgen in de taal. Ook wil ik
graag gitaar of piano leren spelen,
lijkt me gaaf.

Welk vak op school vind jij het
interessantst?
Ik zat eerst op de opleiding
Bouwkunde waar we les kregen
over architectuurgeschiedenis.
Daarin werden verschillende bouwstijlen en bijzondere gebouwen
besproken door de geschiedenis
heen. Nou was die leraar ook tof,
dus misschien lag het daaraan.

Als je een superkracht mocht
kiezen, welke werd het dan?
Ik zou honderd procent kiezen voor
het sturen van een element net als
in Avatar. Vooral aarde en water
lijken me tof. Stel je voor dat je
gewoon met aarde een huis uit te
grond kan toveren als het ware.
En met water kun je ook erg veel.

Wat neem je graag mee uit je
jeugd?
Ik heb van mijn ouders meegekregen dat je altijd eerlijk en oprecht
moet zijn naar wie dan ook. En daar
hebben ze nog steeds gelijk in.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
De laatste film die ik heb gezien
was Baby Driver. Dat ging over een
iemand die als baan criminelen helpt
om weg te komen van de plaats
waar die criminelen dus hebben toegeslagen. Later word de driver dus
ook opgepakt en wordt ook hij in de
gevangenis gegooid. Zijn straf wordt
verminderd omdat hij zich goed had
gedragen, en wordt hij herenigd met
zijn vriendin. Goeie film.

Stel je mag er een dagje uit, waar
zou je het liefst naartoe willen
gaan?
Normaal zou ik zeggen een dagje
pretpark, maar dat is nu iets minder aantrekkelijk vanwege corona.
Dus ik zou als het mooi weer is een
dagje strand doen. Lekker uitwaaien,
zwemmen en gewoon een dagje
relaxen.

Tekst: Maud Rötjes

Bijverdienen? Per direct gezocht:
Hulp in tuinonderhoud, zoals onkruid,
lichte snoeiwerkzaamheden e.d. te
Grubbenvorst. Stuur je email naar:
diamondforever@ziggo.nl
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Voor aardbeienplanten, groente
planten o.a.: komkommers, paprika
en tomaten, fruitbomen en kleinfruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Hoi

Column

Warm weer in
Nederland
Eindelijk kunnen de warme
winterjassen, sjaals en mutsen
weer terug de kast in. De zon
heeft Venray weer gevonden, en
dat is te merken. Ik weet niet
hoe het met jullie zit, maar ik
wil wel elke minuut van de dag
op het terras zitten. Eventjes de
lokale burger een economisch
handje helpen toch? Wat is het
toch weer genieten op die
terrassen, heerlijk een koud
drankje bij je hebben en met
wat vrienden bijkletsen. Ik kan
wel hardop zeggen dat dit mij
weer opvrolijkt na zo’n heftige
lockdown.
Met heel mijn hart hoop ik dan ook
dat dit weer eventjes de lucht in
blijft hangen. Want de sfeer is toch
veranderd sinds de zon is opgedoken. De korte broeken, jurkjes, en
rokjes zijn overal te zien. En niet
vergeten: de zonnebril (want jeetje
die vergeet ik vaak). Maar wat mij
het meest opvalt is dat mensen in
de zomer toch meer vrolijkheid uitstralen dan in de winter.
Wat eigenlijk best logisch is, want
je kan veel meer doen in de zomer.
Denk bijvoorbeeld aan dagjes
strand, spontaan ergens gaan wandelen of een dagje toerist spelen in
eigen land. Dat laatste heb ik afgelopen week gedaan met een vriendinnetje van mij. Poeh poeh, wat
is het toch druk in Amsterdam…
Ons plan was daar simpel: een
kijkje nemen in de toeristentrekker This is Holland, daarna een
drankje doen bij het dichtstbijzijnde terrasje en later ergens buiten gaan dineren. Nou dat klinkt
als een geweldig en relaxende
dag toch? Oh oh oh wat zaten wij
ernaast. Wij dachten dat het niet
zo druk zou zijn, want ja het was
maandag. Hoe dan ook, we zochten een gezellig terrasje om onze
dorst te stillen. Maar… waar is dat
toch in Amsterdam? Niet waar wij
waren. Om een lang verhaal kort te
maken, we eindigden in een koele
New York Pizza ergens in het midden van de stad.
Mijn tip voor deze week is dan dus
ook, maak leuke zomerse plannen,
maar je weet nooit waar je terecht
komt.
Voor nu duik ik het zwembad in.

Maud Rotjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de
betrouwbaarheid van de overheid
Onder het begrip ‘gedogen’ wordt het oogluikend toestaan of het niet optreden bij het overtreden van regels en voorschriften beoordeeld.
Wat wordt er zoal in Venray door de gemeente gedoogd?
Ongetwijfeld herkent u een aantal overtredingen
waarop nauwelijks of in het geheel niet door de
gemeente wordt gehandhaafd. Er wordt dan niet
opgetreden bij het constateren van die overtredingen. Denk daarbij aan het fietsen in het centrum van Venray in straten waar dat is verboden,
het niet opruimen van hondenpoep, het zich niet
houden aan de maximaal toegestane snelheid
van zowel 50 als 30 kilometer, het veroorzaken
van geluidoverlast, door buren of door de horeca,
het realiseren van illegale bouwsels of woninguitbreidingen, het afwijken van een bestemmings-

plan of het dumpen van zwerfafval binnen en buiten
de bebouwde kom. Er wordt in Venray in het geheel
niet of nauwelijks opgetreden tegen personen die dit
soort overtredingen begaan. Dat kan zijn vanwege
het gebrek of tekort aan personele inzet.
Als gevolg daarvan wordt het door de publieke opinie
als vanzelfsprekend ervaren dat een en ander oogluikend wordt toegestaan. Door het van overheidswege
gedogen van dit soort kleine overtredingen nemen
ze wellicht in omvang toe. Is hier dan sprake van een
soort vanzelfsprekende acceptatie of cultuur?
De Stichting Burgers van Venray wil onder de inwo-

ners van de gemeente peilen hoe men denkt over
dit gedogen van overtredingen. Gedurende de
maand juni heeft men de gelegenheid om te stemmen op de stelling: De gedoogcultuur in Venray
ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.
Op de website www.burgersvanvenray.nl kunt u
aangeven of u het daarmee eens of oneens bent.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Het slopen van het oude postkantoor is geen verlies voor Venray
In de maand mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling van de website Burgers van Venray over het slopen
van het oude postkantoor. De stelling was: Het slopen van het oude postkantoor is geen verlies voor Venray. Zoals bekend is er door de gemeente
een sloopvergunning afgegeven voor dat pand.
Uit de reacties van de meer dan 750 unieke
bezoekers van de site, blijkt dat 40 procent het
eens is met de sloop van de gebouwen. Men ziet
er geen belangrijke waarde in en verwacht
dat er op deze prominente locatie in het centrum van Venray een prachtig pand kan worden
gebouwd.
Door de 60 procent oneens stemmers worden echter nogal uiteenlopende argumenten
gebruikt om het postkantoor en de directiewoning te handhaven. Sommigen vinden het een
karakteristiek gebouw, anderen verwijzen naar
de historie van Venray en zelfs het refereren aan
een wellicht monumentale status komt voorbij.
Hoe dan ook, in het recente verleden is herhaaldelijk en tevergeefs gepoogd een bestemming
voor de panden te vinden zodat sloop uiteinde-

lijk toch zal plaatsvinden. De vele meningen op de
website zijn na te lezen onder ‘vorige stellingen’.
Henk vindt het jammer dat er weer een oud
gebouw gesloopt moet worden. “Door velen worden de oude gebouwen benoemd die al gesloopt
zijn. Als je ziet wat ervoor terug is gekomen, krab
je je wel eens achter de oren. Natuurlijk zijn er ook
mooie gebouwen bij, maar het oude moet zoveel
mogelijk worden gespaard.”
Wim Vievermans is kort maar krachtig.
“Lelijk gebouw, geen historische waarde.
Tegenstanders van sloop zijn sentimentele
Venraynaren die overal te laat op reageren. Zie ook
Anna terrein. Jarenlang verwaarloosd.”
Lindees vindt dat het gaat om een naoorlogs
pand dat totaal geen monumentale waarde
heeft. “Het pand is na de oorlog binnen korte

tijd gebouwd. Een modernere uitstraling op die
plek zorgt voor een betere uitstraling naast het
Henseniusplein.”
Sjaak stelt vast dat het helaas geen praktisch pand
is gebleken voor een andere functie. “Je kunt niet
oneindig aan een dood paard blijven trekken. Een
beter plan zou zijn om een nieuw pand in een oude
stijl te bouwen wat wel functioneel is, hierdoor
behoud je een authentieke uitstraling en heb je
een bruikbaar nieuw gebouw wat aan alle moderne
eisen voldoet zoals een klein stukje verderop ook is
gebeurd met het pand waar nu Expert in zit.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Oh, zit dat zo!

Arme Amerikanen
Een belangrĳk uitgangspunt in het belastingrecht is ‘wie’ belasting moet betalen (het belastingsubject).
Daarin zĳn twee stromingen. Sommige landen (waaronder Nederland) gaan uit van de woonplaats
(domicilie), terwĳl andere, zoals bĳvoorbeeld de Verenigde Staten, uit gaan van de nationaliteit.
geen belasting mag heffen over
inkomsten of vermogen dat al in
de Nederlandse belastingheffing is
betrokken.
Voor bestanddelen van het inkomen
die niet in Nederland worden belast
kan de Amerikaanse belastinginspecteur echter gewoon een aanslag opleggen aan een in Nederland
wonende Amerikaan. Een voorbeeld
is de Spaarhypotheek, De uitkering
daarvan is in Nederland onbelast,
maar er is wel Amerikaanse belasting verschuldigd.
Een Amerikaan die in Nederland
woont is dus door zijn nationaliteit verplicht in de Verenigde Staten
belasting te betalen, terwijl hij op
grond van zijn woonplaats ook in
Nederland belasting verschuldigd
is. Om dubbele heffing te voorkomen is er een belastingverdrag.
Daar staat in dat de Verenigde Staten

Tot voor een aantal jaren terug
was dat niet zo’n probleem.
De Amerikaanse belastingdienst had
weinig zicht op wat er in Nederland
gebeurt. Belastingheffing in dit soort
situaties was dus vooral theorie en
weinig praktijk. In het kader van
tegengaan van belastingontduiking

zijn echter de regels inmiddels flink
aangescherpt. Hoewel je wellicht
enige sympathie kunt opbrengen
voor de arme Amerikaan die geconfronteerd wordt met deze extra
belastingheffing is er in essentie
immers ‘gewoon’ sprake van ontduiking van (Amerikaanse) belasting.
Banken zijn, op straffe van miljoenenboetes, verplicht om belastingontwijking tegen te gaan. Zij moeten
dus transacties van klanten met een
Amerikaanse nationaliteit monitoren
en indien van toepassing rapporteren aan de Belastingdienst. Dat gaat
zelfs zo ver dat banken geen rekeningen meer openen voor klanten
met de Amerikaanse nationaliteit als
die niet over een Amerikaans belastingidentificatienummer beschikken (dat is immers een aanwijzing
van ontduiking van de Amerikaanse
belasting).

Je zou kunnen zeggen dat deze arme
Amerikanen dan maar ‘gewoon’ hun
Amerikaanse nationaliteit moeten
opgeven als ze bijvoorbeeld ook
de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat kost echter kennelijk veel
tijd en geld (meer dan 2.000 dollar). Bovendien kan de Amerikaanse
belastingdienst nog een naheffingsaanslag sturen voor de belasting
over de laatste vijf jaar.

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

Willy’s Wereld

Column

Bedreigen en
bedriegen
Naarmate mensen gevaccineerd
zijn en we zien dat de coronacijfers zich gunstig ontwikkelen,
hopen we op een terugkeer naar
het oude normaal. Iets wat zeker
al terug aan het keren is zijn de
schokkende gevallen bedriegen
en bedreigen.
Ik zal zijn naam niet noemen,
Sieuwert is genoeg in het nieuws
geweest, maar ik kan niet anders
dan me vreselijk opwinden over
wat dit onderkruipsel geflikt heeft.
Als je toch zo overduidelijk de zaak
besodemieterd en dan ook nog de
huilebalk uit gaat hangen, dan is
het eigenlijk schandelijk dat er ook
nog maar één woord aan je besteed
wordt. Mijn idee: geld van Van der
Lienden terug naar de staat en hij
naar start. Willem Engel is ook niet
brandschoon als het gaat om het
financieel profiteren van de pandemie. Overal Viruswaarheid prediken
om vervolgens een slordige 50K te
‘lenen’ voor wat grond onder de zon.
Stinkt niet, ruikt wel. Wopke startte
een verkiezingscampagne met als
credo ‘Nu Doorpakken’. Hoewel
zijn partij zetels verloor stagneert
hij nu de formatie besprekingen.
Weinig doorpakken, kiezersbedrog.
Bedrog is het CDA niet vreemd, kijkend naar diverse lokale en regionale
politici. En Sieuwert. Van bedreigingen vind ik die tegenover viroloog
Van Ranst het ergste. Al weken zit
hij door uitspraken, niet alleen van
een doorgeslagen militair, maar ook
van geradicaliseerde viruswappies
uit België en Nederland. Het ergste
is nog dat Conings empathie krijgt.
Ben toch erg benieuwd hoe men
gereageerd zou hebben als hij geen
Jürgen maar Mohamed had geheten.
Ook Geert Wilders doet een duit in
het zakje als het om bedreigingen
gaat. Hoewel hij zelf nauwelijks een
vrij man is, helaas, vindt hij het nodig
om alle journalisten te demoniseren
door ze ‘tuig van de richel’ te noemen. In Rotterdam worden plannen
voor een nieuw stadion gedwarsboomd omdat een aantal ‘supporter’
mensen bedreigt die aan de plannen
meewerken. Bijeenkomsten over de
plannen worden daardoor geannuleerd. Zijn dat nou de echte fans van
de club? En krijgen die straks hun zin?
Hopelijk komt er, na de oplossing van
Covid-19, ook een remedie tegen het
huftervirus.
Hou vol!
Willy
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Venray Lokaal

De menselijke maat, wat is dat eigenlijk?
De term ‘menselijke maat’ horen we de laatste tijd steeds vaker.
Het lijkt gebaseerd op de gedachte dat men graag als mens en niet als
nummer behandeld wil worden. Voor Venray Lokaal betekent de
menselijke maat dat er oprechte aandacht is voor de diegene die een
vraagstuk heeft of in moeilijkheden verkeerd.
Dat vergt invoelingsvermogen.
Dat vergt een directe verbinding van
mens tot mens, zónder tussenkomst
van computers of andere technologie. Want alleen mensen zijn in staat
om in te schatten wat een ander
mens voelt, nodig heeft of belangrijk

VVD Venray

vindt. Helaas zien we die menselijke
maat binnen organisaties en instellingen, maar ook binnen de politiek
onder druk staan. Onze samenleving
wordt steeds complexer en er wordt
meer van ons verwacht in minder
tijd. We tuigen digitale systemen en

processen op om grip te houden, efficiency te bevorderen, het leven eenvoudiger te maken en tijd besparen.
Maar het lijkt voor ons alleen maar
ingewikkelder te worden. We raken
gemakkelijk de weg kwijt in de digitale wereld. Daar is geen mens die je
bij de hand neemt en de weg wijst.
Laten we er samen voor zorgen dat
binnen onze gemeentelijke instellingen de technologie wordt ingezet
om ons, als mens, te dienen en niet
andersom. Met daarbij de mense-

lijke maat steeds voorop stellend.
Een samenleving valt of staat met de
verbinding van personen. Een verbinding van mens tot mens. Dát maakt
het leven tenslotte de moeite waard.

Harold Stevens, lijsttrekker

Niet, niet, niet… dan maar Well
Venray heeft samen met de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg, de provincie, het Waterschap en
Enexis de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Daarin geven deze partijen aan welke bijdrage zij
willen leveren aan het klimaatakkoord.
Het spreekt vanzelf dat wij ons deel
van de afspraken willen nakomen.
Maar VVD Venray twijfelt er wel aan
of ons dat, gezien de voortvarendheid van de afgelopen drie jaar, gaat
lukken.
Windenergie is in grote delen van
Venray helemaal niet mogelijk en
waar dat eventueel wel zou kunnen

stuit het op zoveel bezwaren dat die
kaart waarschijnlijk niet haalbaar zal
zijn. Ook de ervaringen met initiatieven voor grootschalige zonneparken zijn uiterst moeizaam gebleken.
Wij zijn erg kritisch over het nieuwe
plan in Castenray waar de gemeente
haar eigen normen aan haar laars lapt.
Daarom is het zo belangrijk om ook

naar alternatieven te kijken, zo hebben
we al eerder aangegeven voorstander
te zijn om ook kernenergie en andere,
innovatieve energievormen nadrukkelijk onderdeel te laten worden van
de RES.
Ook buiten de gemeentegrenzen
liggen kansen: zo ontwikkelt de
gemeente Bergen momenteel het

Energielandgoed Wells Meer. Daar gaat
op een gebied van 400 hectare grootschalig duurzame energie opgewekt
worden door middel van windturbines
en zonnepanelen. Als liberalen zouden
wij graag zien dat ontwikkelingen door
marktpartijen worden gerealiseerd.
Maar als al dat niet lukt, dan moeten
we als overheid verantwoordelijkheid nemen, door bijvoorbeeld als
gemeente te participeren in Well.
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.
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Geplukt

Hans Stevens Venray
Hans Stevens werkte 43 jaar in de psychiatrie, maar geniet inmiddels al enkele jaren van zijn pensioen. Hij
draait zijn hand niet om voor het verrichten van vrijwilligerswerk en vervult dan ook meerdere taken om
anderen te helpen. Deze week wordt de 72-jarige Hans uit Venray geplukt.

van de melkboer, mocht ik een
briefje schrijven. 16 augustus 1966
was mijn eerste werkdag.”

Veranderingen
In 43 jaar tijd maakte Hans verschillende ontwikkelingen mee binnen
de psychiatrische zorg. Hij startte
zijn loopbaan als verpleegkundige
na een 3-jarige interne opleiding.
Na tien jaar kreeg hij een leidinggevende functie en stond hij aan
het hoofd van het verpleegkundig
team. “In de jaren 60 hadden de
Broeders van Liefde de leiding in
het St. Servaas. In die tijd kwamen
ook elektroshockbehandelingen
voor. Om botbreuken te voorkomen,
kregen patiënten spierontspanner
Curare ingespoten, een pijlengift
dat werd gebruikt bij de jacht door
indianen. Er waren destijds beperkte
middelen om patiënten te helpen,
waardoor ze soms ook werden vastgebonden. Patiënten kenden in die
tijd weinig vrijheid en mochten niet
meedenken over hun behandeling.
Dat was vroeger niet. Ze kwamen
binnen, werden gescreend, kregen een controle onder de douche,
moesten ‘gestichtskleding’ dragen
en daarna één dag op bed liggen.
Dat is nu niet meer voor te stellen. Mijn loon mocht ik destijds
elke week in een zakje ophalen.
Heel apart”, vertelt Hans.

Ik heb vroeger
altijd gezegd dat ik
boswachter wilde
worden

melk. “Dat gebeurde toen nog met
paard en wagen. Als andere venters op vakantie gingen, mocht ik
hen vervangen. Het paard kende de
route, bracht me overal naar toe en
stopte bij de adressen waar ik koffie
kreeg”, vertelt Hans lachend.

Hans werd geboren in een gezin
van zes kinderen. Zijn vader,
Harrie Stevens, was melkboer en daardoor een bekend
gezicht in het dorp. Als jochie
hielp hij zijn vader vaak mee
met het rondbrengen van de

Puzzel

Sudoku

Toch zag hij een carrière in de melkindustrie niet zitten. Tot zijn 17e had
hij een bijbaantje bij de melkfabriek,
maar toen hij de kans kreeg om aan
de slag te gaan bij het St. Servaas,
nam Hans die met beide handen
aan. “Het trok me niet om in weer
en wind te moeten werken als boer.
Daarnaast maakten zij lange dagen
en voetbalde ik graag. Als 17-jarige
ging ik daarom naar de portier van
het St. Servaas om te solliciteren.
Toen ik vertelde dat ik de zoon was

Toen de broeders niet meer de leiding hadden binnen het gesticht,
werd de fusie met het St. Anna ingezet en mochten ook vrouwen op de
mannenafdelingen werken. Die ontwikkeling begon volgens Hans wel
eerst op de bejaardenafdeling.
Hoe meer veranderingen er optraden bij de organisatie, hoe meer
het accent van Hans’ werk kwam
te liggen op targets halen. “Maar ik
ben altijd inhoudelijk met mijn werk
bezig geweest en had het liever
over hoe je het beste patiënten kon
helpen en benaderen. Daar heb ik
ook veel cursussen over gevolgd.

Mensen die psychisch niet in orde
zijn kunnen helpen, heeft me altijd
geboeid. Ik ben altijd met veel plezier naar mijn werk gegaan. Ook is
het me bijgebleven dat ik bijzonder
fijn heb samengewerkt met mijn
collega’s.”

Vrijwilligerswerk
Sinds Hans met pensioen is, maakt
hij tijd vrij voor vrijwilligerswerk.
Zo verzorgt hij de tuin voor de
Zorggroep aan de Blauwververstraat
in Venray en is hij lid van het
Limburgs Landschap. Met een groep
van zeventien personen onderhoudt Hans namens het Limburgs
Landschap de jeneverbesstruiken bij
de Boschhuizerbergen. “Ik heb vroeger altijd gezegd dat ik boswachter
wilde worden. In mijn jeugd was
buiten spelen normaal. We maakten
hutten, speelden in de beek waar
we stuwen maakten en zochten
naar kikkers. De natuur trekt me nog
steeds. Ik hou van fietsen en wandelen en ben graag buiten.”
Rond de examens en proefwerkweken is Hans te vinden bij het
Raayland College. Daar is hij vrijwilliger tijdens de praktijklessen.
“In deze lessen worden de leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding. Dat zijn meestal de
zorgberoepen. Tijdens de les spelen
we rollenspellen en ik ben dan de
patiënt. De leerlingen leren hoe zij
moeten omgaan met iemand die bijvoorbeeld een gebroken arm heeft.”
Omdat volgens Hans het leven
beperkt wordt als je niks om handen hebt, is hij ook nog vrijwilliger bij het inlooppunt van Veltum.
De Inloop Veltum is een laagdrempelige ontmoetingsplek in het WOC
’t Schöpke voor zowel de wijkbewoners als mensen buiten die wijk.
“We bieden activiteiten voor ouderen die dreigen te vereenzamen of
een beperking hebben. Ze kunnen in
het wijkcentrum buurten, spelletjes
doen of knutselen. Vanwege corona
hebben de activiteiten stilgelegen,
maar mensen zitten er nu echt op
te wachten. Toch is het afwachten
hoe het loopt, nu ze elkaar weer
op 1,5 meter mogen ontmoeten.
Het vrijwilligerswerk doe ik graag,
zo lang mijn gezondheid het toelaat.
Gezondheid is een groot goed.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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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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
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Trapveldje opgeknapt

Scoutinggroep de Meuleberg
gaat voor groen gras
Scoutinggroep de Meuleberg in Blitterswijck zag het trapveldje
naast de blokhut de afgelopen jaren hard achteruit gaan. De droge
zomers en het ongedierte in de bodem zorgden ervoor dat er na de
zomer van 2020 niks meer over was van het grasveld. Daarom
heeft de vereniging een beregeningsinstallatie aangekocht en
wordt er nieuw gras ingezaaid.

Doe mee
en win

Na contact met het kerkbestuur,
dat eigenaar is van de grond, werden er enkele plannen gesmeed.
De mogelijke opties werden een
haspel óf een beregeningsinstallatie onder het veld. Aangezien een
beregeningsinstallatie de meeste
voordelen bood is er gekozen voor
die optie.

Financiën
Om de financiën rond te krijgen
werden verschillende fondsen en
sponsoren aangetrokken. Daarnaast
heeft de vereniging een eigen actie

bedacht. Met de verkoop van wandelkaarten kunnen mensen een
speur/wandeltocht maken door het
vernieuwde natuurgebied ’t Sohr.
Tijdens deze wandeltocht kom je
langs verschillende plekken en ga
je op zoek naar de oranje kaartenknippers. Heb je alle knippers
gevonden dan is er een gratis kopje
koffie of thee te krijgen bij het
beginpunt van de tocht. De tocht
is nog te lopen tot begin juli.
Via scoutinggroepdemeuleberg.nl
kan er een wandelkaart worden
aangeschaft.

Cheque van 3.000 euro

Donatie voor Wijkplatform
Brukske
Wijkplatform Brukske kreeg woensdag 2 juni een cheque van 3.000
euro uitgereikt van de aannemers Janssen de Jong
OnderhoudPlus, Jongen Bouwpartners en Raedts als dank voor de
samenwerking met de wijkbewoners. De drie aannemers hebben
onlangs 240 badkamers in de wijk vervangen in opdracht van
Wonen Limburg.

Maak het EK voetbal nog
spannender met de HALLO EK pool
Het is bĳna zover, het EK voetbal gaat over enkele dagen van start en om de lat eventjes letterlĳk en
figuurlĳk net iets hoger te leggen organiseert de HALLO een echte EK pool. Iedereen mag meedoen en je
kunt er ook nog eens te gekke prĳzen mee winnen.
Het is een echte Nederlandse traditie, het voorspellen
van de wedstrijden op een groot kampioenschap als
deze. Vrijdag 11 juni begint het Europees Kampioenschap
en het Nederlands elftal mag zondag 13 juni aantreden
tegen Oekraïne. Wat gaat Nederland doen dit EK? Nu al
helemaal zonder eerste keeper Jasper Cillissen? En wat
gaan de andere landen doen? Laat jouw voorspellingen
zien in de HALLO EK pool via de onderstaande link.
Schrijf je in en maak kans op verschillende prijzen.

De hoofdprijs is een echte Hisense-tv, beschikbaar
gesteld door EP:Tummers. Andere prijzen die de
HALLO verloot zijn een speciaalbierpakket, een oranje
kruiwagen, klusmaterialen voor de tuin, een sportbon
en nog veel meer. Dus ben jij een echte voetbalkenner
of weet je er geen (voetbal)bal van? Het maakt niet
uit, want poolen kan iedereen. Inschrijven kan tot één
minuut vóór de eerste wedstrijd. Succes!

“We zijn heel blij met het slagen
van dit project en willen graag
iets terugdoen voor de bewoners”,
aldus Peter Renkens, namens
de aannemer. “Normaal gesproken zou er een feestelijk moment
gepland worden na de oplevering,
maar wegens de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. In plaats daarvan willen we
daarom graag een donatie doen
aan wijkplatform Brukske.”

rechts kinderen aan. Hij organiseert ook allerlei activiteiten voor
de kinderen van Brukske zoals
survivallen, een fietscross en een
kinderkermis. Petra van Duijnhoven
van het Wijkplatform: ”Henk is een
verbinder. Hij weet kinderen bij
elkaar te brengen, maar ook volwassenen. Hij heeft de gave om
iedereen te laten weten, te laten
voelen, dat iedereen ertoe doet.
In Brukske hoort iedereen erbij.”

Speelcoach

GAMMA Helden Panningen

www.hallopool.nl

De donatie is speciaal bestemd
voor het project Speelcoach Henk.
Bijna iedereen in Brukske kent
speelcoach Henk Willems. Hij fietst
door de wijk en spreekt links en

Een feestelijk moment
is vanwege corona
niet mogelijk
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Informatie over historie

Seniorenwandeling rond haven Wanssum
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op donderdagmiddag
17 juni een seniorenwandeling (vanaf 60 jaar) rondom haven Wanssum en Broekberg. Deze wandeling start
om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Venrayseweg in Wanssum.

13

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

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

De laatste jaren is door het project
Ooijen-Wanssum in Wanssum en
vooral rondom de haven veel veranderd. De groep loopt in een rustig tempo langs de haven, via de

Broekweg naar de kapel van St. Goar.
Onderweg horen de deelnemers van
alles over de historie van de haven
en het bosgebied de Broekberg waar
ze door lopen. Deelname is gratis.

In verband met corona is het aantal
deelnemers beperkt tot maximaal 24
(in 2 groepen), daarom is aanmelden
via info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht.

COSMETISCH CENTRUM HORST

Trainingstochten Meerdaags
Wandelevenement Venray

Kempen creëert

campagnes

De organisatie van het Meerdaags Wandelevenement Venray heeft afgelopen maanden onder de naam zaterdag– wandeldag diverse wandelroutes in Venray en omgeving via een Facebookpagina onder de aandacht
gebracht bij de wandelaars. Op deze actie zijn veel positieve reacties gekomen, waardoor het idee is ontstaan
om trainingstochten te gaan maken als voorbereiding op het derde Meerdaags Wandelevenement Venray in
2022.
Uit een gehouden poll op sociale
media bleek voor de trainingstochten veel belangstelling te bestaan.
Na overleg met het bestuur en
de vrijwilligers van de routecommissie is door de organisatie van
het Meerdaags Wandelevenement

Venray besloten om de uitdaging
aan te gaan en elke maand een
wandeltocht ter beschikking te
stellen om te gebruiken als training voor het evenement in 2022.
Die tochten worden laagdrempelig gehouden. Deelname is gratis.

De Inloop Veltum weer van start
De Inloop Veltum gaat maandagmiddag 14 juni weer van start in het WOC ’t Schöpke van de wijk Veltum in
Venray. De coronamaatregelen zoals de hygiëne en de 1,5 meter afstand worden in acht genomen. De Inloop
Veltum heeft als doel mensen met elkaar in contact te laten komen en ze onderling bezig te laten zijn en is met
name bedoeld voor mensen die maatschappelijk dreigen te vereenzamen.
maar kan ook deelnemen aan activiteiten zoals een kaartje leggen of
meedoen aan een gezelschapsspelletje. Daarnaast is de gelegenheid aanwezig om actief bezig te zijn met je
hobby zoals knutselen of handwerken.
In samenspraak met bezoekers kun-

nen de aanwezige vrijwilligers andere
ontspanningsactiviteiten ontplooien
en organiseren. De vrijwilligers zullen
ook zorgdragen voor de verdere begeleiding. De Inloop Veltum is kosteloos.

IVN Geijsteren-Venray organiseert excursie
naar Graefenthal, Niers en Ketelwald
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op zondag 13 juni een
excursie naar het Duitse Graefenthal, Niers en het Ketelwald. Deze excursie staat onder leiding van Jan
Nillesen en start om 10.00 uur vanaf de oprijlaan klooster Graefenthal in Duitsland.
Jan Nellisen is een gepensioneerd
onderwijzer en een verteller pur
sang. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie
en aardkunde. Tijdens deze excursie
geeft Nillisen een beeld over het ontstaan van het Graefenthal, Niers en

Ketelwald en de rol die de ijstijden,
de grote rivieren en de mens daarin
gespeeld hebben. De tocht gaat door
het oerstroomdal van de Rijn, waar
eens het doorstroommoeras Niers lag
met het klooster Graefenthal. De groep
bezoek thet klooster en wandelt langs

Kiesgruben en Niers aan de voet van
het Ketelwald. In verband met corona
is het aantal deelnemers beperkt,
daarom is aanmelden via 
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht.

Fietsen in tijdsblokken

Fietsvierdaagse-Venray 2021 gaat door
Gemeente Venray heeft ingestemd met een aangepast programma van Fietsvierdaagse Venray. Van dinsdag
20 tot en met vrijdag 23 juli kan er gefietst worden door Venray en omgeving.
De routes van 30, 45 en 60 kilometer
die voor 2020 zijn gemaakt vormen de
basis voor de routes van dit jaar. De
organisatie van de Fietsvierdaagse zal
dit jaar rekening houden met de coronamaatregelen voor zowel onze vrijwilligers en de deelnemers. De opzet van
de fietsdagen is erop gericht om zo min

mogelijk onderlinge contacten te hebben en een afstand van 1,5 meter op
de start-, stop- en finishplaats aan te
kunnen houden. Er wordt gestart vanaf
het voorterrein van de Witte Hoeve
waar deelnemers met het startbewijs
de routes en het vlaggetje ontvangen.
Om te voorkomen dat er te veel fietsers

#kempencreëert

De route van de maand juni krijgt
het thema ‘het aftellen is begonnen’. De trainingstochten worden
beschikbaar gesteld via de website
wandelevenementvenray.nl

Vereenzaming tegengaan

De Inloop Veltum is een laagdrempelige ontmoetingsplek in het WOC
’t Schöpke voor zowel de wijkbewoners als mensen buiten die wijk.
De bezoeker is er elke maandagmiddag welkom en kan vrijblijvend van
13.00 tot 16.00 uur komen buurten,

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

tegelijk starten is er per fietsafstand
een tijdblok waarbinnen kan worden
gestart. Dit staat op het startbewijs
vermeld. Er zijn dit jaar geen quizzen,
tombola en nazit. Aanmelden kan van
15 juni tot en met maandag 19 juli via
www.venraytickets.nl of telefonisch via
06 20 95 06 36.

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken. Eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen
nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt aﬃniteit
met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit).
Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.
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ACB
Transportbanden
& Onderdelen
Bij ons begint jouw technische en commerciële
hart sneller te kloppen!

Technisch Medewerker
Binnendienst
Als Technisch Medewerker Binnendienst geef je klanten advies over transportbanden
en aanverwante onderdelen. Samen met de andere technische adviseurs zorg jij
ervoor dat transportbandinstallaties bij onze klanten optimaal presteren. Jij draagt
bij aan het succes en de tevredenheid van klanten in jouw rayon. Je bent goed in het
visualiseren van het vraagstuk en hebt ervaring in de techniek.

Servicemonteur
Transportbanden
Zelfstandig transportbanden confectioneren, monteren en repareren, samen
met je vakkundige collega’s de weg op én een glimlach toveren op het gezicht van
onze klanten. Zo ziet je baan als Servicemonteur Transportbanden bij ons eruit.’
Voor meer informatie, bekijk onze website.

Wat hebben wij te bieden?
Transportbanden en systemen dienen goed geproduceerd en gemonteerd te zijn.
Jouw kennis, kracht en flexibiliteit worden beloond met:
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid
• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een
40-urige werkweek.
• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal
kunt ontwikkelen
• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen

Heb jij het in je?
Jouw functie
Als Technisch Medewerker Binnendienst maak je onderdeel uit van een team van
3 binnendienst medewerkers en 3 accountmanagers. Het team is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de verkoop, de service van transportbanden en aanverwante
onderdelen. De werkzaamheden vinden plaats op ons kantoor in Horst. Je hebt een
wisselend takenpakket, wat ervoor zorgt dat elke dag er anders uit ziet. Samen met het
team zorg jij ervoor dat we ook buiten kantoortijden onze klanten kunnen helpen door
storingen op te lossen. Je werkt onder leiding van de Hoofd Verkoop Binnendienst.

Wat hebben wij te bieden?
We bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals;
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid
• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een
40-urige werkweek.
• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal kunt
ontwikkelen
• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen
ACB is een organisatie die volop in beweging is en kan ondersteunen in jouw ambities.
Binnen de bedrijfscultuur krijg je alle mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen,
jezelf te ontwikkelen en om met jouw kennis en kunde ACB naar een hoger niveau
te brengen.

Heb jij het in je?
Heb jij het in je om Technisch Medewerker Binnendienst te worden? En wil jij je aansluiten
bij ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling via
hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

Heb jij het in je om Monteur Transportbanden te worden? En wil jij je aansluiten bij
ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling
via hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

Over ACB
ACB Transportbanden & Onderdelen levert, monteert en onderhoudt
transportbanden, rollenbanen en transportsystemen. Daarnaast biedt het bedrijf
24/7 service op alle transportbandinstallaties. Dit doen we vanaf 3 locaties,
namelijk; Horst, ‘s-Heerenberg en Loenhout (BE).
ACB Transportbanden & Onderdelen is de ideale partner voor alles omtrent
transportbandinstallaties. Met onze jarenlange ervaring, vakkundige
medewerkers en innovatieve blik weten we altijd de beste oplossingen voor onze
klanten te realiseren. Bij ACB geloven we in kwaliteit en innovatie. Er worden
geen compromissen gemaakt in de kwaliteit van onze producten en diensten.
We beperken ons niet tot het leveren van transportbanden en onderdelen.
We leveren complete service op de hele installatie. Kortom: we doen alles op
het gebied van transportbanden. Onze specialisten hebben ruime ervaring met
transportbanden in de volgende branches: Agro & Food, Transport & Logistiek,
Recycling & Bulk. Binnen deze branches bieden wij de volgende producten
en diensten: Transportbanden, Onderdelen voor transportbandinstallaties,
24/7 service en onderhoud op de complete installatie. Het bedrijf is onderdeel van
de ACB Group. De ACB Group telt in totaal 130 medewerkers waarvan er ongeveer
55 bij ACB Transportbanden & Onderdelen werkzaam zijn.

www.acb-transportbanden.nl
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Tentoonstelling ‘Keeping up with the
Joneses’ te zien bij Odapark

Locatie onbekend

LVK-finale vindt in Venray
plaats

Het Odapark in Venray is weer geopend en start weer met de tentoonstelling ‘Keeping up with the Joneses’.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot 11 juli van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De finale van het 46e LVK wordt gehouden op vrijdag 11 februari
2022 in Venray. De exacte locatie is nog niet bekend.
De organisatie dit jaar is in handen
van ‘Vorstenraod Rooy’, Stichting
LVK en L1. De Vorstenraod Rooy is
een overkoepelende vereniging
waarbij alle vijftien vastelaovesverenigingen uit de gemeente Venray
zijn aangesloten. De exacte finale-

locatie moet nog gekozen worden.
Eerste keus is de Evenementenhal,
maar andere opties worden ook
onderzocht. De Stichting LVK gaat
vooralsnog uit van een finale zonder beperkingen.

‘Keeping up with the Joneses’ is een
samenwerking van Chantal Le Doux,
Elke Lutgerink en Keetje Mans: drie
kunstenaars die elkaar al jaren ken-

nen. Ze bezochten elkaars atelier,
bekritiseerden elkaars werk en wisselden ideeën uit. Voor deze tentoonstelling proberen Chantal, Elke en Keetje

hun publieke identiteit en alle bijbehorende bagage los te laten. Daar willen ze bezoekers ook deel van laten
uitmaken.

Groot meezingfestijn naar Venray
Bigband Flavour, Close Harmony Group Confetti en Schouwburg Venray organiseren op zaterdag 4 september Ameezing Venray. Na vele edities in Eindhoven, Tilburg en Valkenswaard verplaatst dit grote meezingfestijn zich dit jaar naar het Schouwburgplein in Venray.

Verenigingen tegemoet komen

er worden meegezongen. Songteksten
hoef je niet te onthouden, want grote
schermen en programmaboekjes zorgen ervoor dat het meezingen feilloos

verloopt. De avond wordt feestelijk
afgesloten met een dj.

Schouwburg Venray stelt
repetitieruimtes beschikbaar

Flavour en Confetti verzorgen de
muziek van nationale en internationale hits allertijden en samen met
vrienden, buren en dorpsgenoten kan

Schouwburg Venray besloot vorig jaar kosteloos repetitieruimtes
aan te bieden voor verenigingen in gemeente Venray. Wegens
groot succes en de positieve reacties wil Schouwburg Venray deze
zomer hetzelfde doen.

Michael Berg bij bibliotheek Venray

De anderhalvemetersamenleving maakt het voor verschillende
verenigingen lastig om te repeteren in het eigen clubhuis. Daarom
biedt het Venrayse theater net als
afgelopen jaar de ruimtes koste-

loos aan voor repetities. De zalen
zijn op basis van beschikbaarheid
te gebruiken tot en met augustus 2021. Stuur een aanvraag naar
events@schouwburgvenray.nl

Thrillerauteur en Gouden Strop-winnaar Michael Berg verzorgt woensdag 23 juni een lezing in de bibliotheek
Venray. De avond begint om 19.30 en sluit om 21.00 uur.
Michael Berg, ook wel duizendpoot
genoemd, was zanger, componist en
werkte bijna 25 jaar als programmamaker voor de publieke omroep. In 2004
stopte hij met werken, verkocht zijn

huis en verhuisde naar Frankrijk om
daar thrillers te gaan schrijven. In 2013
won hij de Gouden Strop voor ‘Nacht in
Parijs’. Van het boek verscheen onlangs
een Engelse vertaling. ‘Het meisje op

de weg’ en ‘Broertje’ waren ook genomineerd voor de Gouden Strop.
Via de activiteitenbutton op biblionu.nl
is inschrijven voor de lezing mogelijk.

“Je wilt geen woonplek, je wilt een thuis voor je kind!”

Ga daarom op tijd zoeken

Christian Urselmann (23) woont sinds kort in zijn eigen appartement in een woonbegeleidingscentrum
(WBC) van PSW. Een stap waar zijn ouders, Zuzana en Jos, al vroeg mee aan de slag gingen.
Zuzana: “Wij wilden zelf een goed thuis voor Christian kiezen en niet door omstandigheden voor een voldongen
feit komen te staan. Er zijn vaak lange wachtlijsten en het verloop is gering. Wij gingen dus vroeg informatie
inwinnen en veel met andere ouders praten die ook in dit schuitje zaten óf dit al hadden meegemaakt. Zo
kom je er steeds beter achter wat je wel en zeker ook wat je niet wilt voor je kind. Wij hebben voor PSW
gekozen en Christian al ingeschreven toen hij 15 jaar was.”
Jos: “Elke jongvolwassene moet op enig moment een eigen leven gaan leiden. Als je een kind met een
beperking hebt, is loslaten nog zwaarder. Je moet een vertrouwensband opbouwen met de begeleiding.
Geef dat een kans. Maak goede afspraken, spreek wederzijds verwachtingen uit, durf vragen te stellen
en geef aan wat je belangrijk vindt. De begeleiders van Christian doen dingen anders dan wij, maar hij is
wel in een paar maanden echt vooruit gegaan. Thuis hadden wij aan een blik genoeg om te weten wat
hij wilde en deden wij dat voor hem. Nu pakt hij veel meer dingen zelf op.”

Overstap goed begeleid

“Het thuisbezoek
vooraf trok onze zoon
over de streep”
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“Een paar zaken hebben voor ons de stap gemakkelijker gemaakt. De persoonlijk begeleider is vooraf
op huisbezoek geweest. Christian voelde zich daardoor meteen veilig bij haar. Christian kan zijn ‘oude’
dagbesteding blijven bezoeken, dat is heel belangrijk voor hem. Over de groepssamenstelling van de
huiskamers is goed nagedacht en gecommuniceerd. We hebben afspraken gemaakt over de
opbouw van het wonen: in het weekend komt Christian voorlopig nog naar huis. We kijken hoe zich
dat ontwikkelt. We hebben echt het gevoel dat we onze zoon niet naar een instelling maar naar
mensen hebben gebracht. We proeven professionaliteit en een menselijke kijk op de cliënten. En
als er iets is, kunnen we bij de persoonlijk begeleider terecht en bespreken we dat samen.”

Is wonen bij PSW wellicht ook iets voor uw kind/verwant? In Sevenum zijn nog enkele appartementen
beschikbaar (opening november 2021). Eind 2021 starten we ook met de bouw van een nieuw WBC
in Meijel. Interesse? Mail naar v.corstjens@psw.nl of bel 06 22 78 73 16.

Onze passie kent geen beperkingen
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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

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

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

