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Wijk ---- West-Midden ---- Venray    
               

 
 
Arkstraat                                                Langeweg   

Churchillstraat                                       Langstraat   

Dempseystraat                                      Merseloseweg  

Doormanstraat                                      Molenpad  

Eisenhowerstraat                                 Montgomerystraat   

Gerbrandystraat                                    Nieuwlandstraat   

Helfrichstraat                                        Reekgraafstraat   

Kempweg                                                Rooseveltstraat   

Kennedyplein                                        Tedderstraat   

Kennedystraat                                       Westsingel   

Kruitweg                                                 Whistlerstraat   
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De grenswegen van West-Midden zijn: 

 Rotonde Zuidsingel/Westsingel  tot rotonde 

Westsingel/Merseloseweg. 

 Rechtsaf via de Merseloseweg tot de Langeweg. 

 Rechtsaf Langeweg tot Paterslaan. 

 Rechtsaf via de Langstraat tot de rotonde Westsingel/Zuidsingel. 

De scheiding zijn de grenswegen en is op het midden van de weg. 
De bewoners aan de andere kant van de grenswegen kunnen zich bij  
West-Midden aansluiten en/of de notulen ontvangen als ze dat 
willen. 
 
 
 
Bestuur m.i.v. 3 febr. 2020 van West-Midden: 
Voorzitter: vacant 
                     voorzitter.west.midden@gmail.com = voorstel 
 
Secretaris: vacant 
                    secretaris.west.midden@gmail.com = voorstel 
 
Penningmeester: vacant 
                             penningmeester.west.midden@gmail.com = voorstel  
 
Notulist: vacant 
 
Leden:  1 
              2 
              3 
                    
Ondersteuning: Ingrid van Cleef – gemeente Venray 
                              ingrid.van.cleef@venray.nl  
                              Stephan Bogdanski – Synthese 
                              s.bogdanski@synthese.nl  
 

mailto:voorzitter.west.midden@gmail.com
mailto:secretaris.west.midden@gmail.com
mailto:penningmeester.west.midden@gmail.com
mailto:ingrid.van.cleef@venray.nl
mailto:s.bogdanski@synthese.nl
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Verslag oprichting wijkraad West-Midden  
                                                     13 januari 2020 – Kemphaan 19.30 uur 
 

Aanwezig: Eveline – Fieke – Gerard – Tiny  (notulist)  
                   Stephan (Synthese) en 14 bewoners uit West-Midden 
Afgemeld: Ingrid van Cleef – gebiedscoördinator Gemeente Venray  
 
 
Agenda: 
1 - Welkom heten en mededelingen. 
Eveline is “voorzitter” en heet iedereen welkom. Ze is heel blij met de 
grote opkomst, liefst 14 bewoners.  
Het doel van de avond is een wijkraad oprichten, die als klankbord 
dient voor de bewoners en een adviserende taak naar de gemeente 
heeft. Er komt ook een budget van  +/- € 7,000,- ter beschikking voor 
de wijk, mits er een wijkraad komt. 
 
2 - Verslag 09-12-2019 
Een bewoner melde dat de nummers achter de straten niet klopten. 
Dit is aangepast en de nummers zijn verwijderd. 
Het verslag wordt verder doorgenomen en goedgekeurd. 
 
3 - Wie wil zich inzetten voor de wijkraad? 
Er zijn mensen die willen wel maar twijfelen, omdat ze niet precies 
weten wat het inhoud. U mag proefdraaien en zit nergens aan vast . 
Je kunt er zoveel energie en uren  in steken als je wilt. Deze wijkraad 
is helemaal nieuw en je ontdekt je eigen interesses. Vergaderen kan 
om de 6 weken, maar ook kortere en langere tijd ertussen is 
mogelijk.  
 
Onderstaande bewoners geven op het einde van de avond zich op. 

 Yvonne Maas – Nieuwlandstraat 20 

 Wilma van Maarseveen – Kruitweg 43                                                                                                                                                                                                    

 Truus Sijbers – Eisenhouwerstraat 5 
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4  - Afvalopruimactie in de wijk/                                                                                                     
                                  Ideën voor gezamenlijke activiteiten in de wijk? 
Dit onderwerp krijgt veel steun en er worden diversen plaatsen in de 
wijk opgenoemd. Er staan prullenbakken en toch komt er veel langs 
in plaats van erin. Er is een voorstel om 1x per maand door de wijk te 
gaan met een opruimactie is samenwerking met een school. 
Ook hangjeugd zorgt voor overlast. (zie pagina 7 – Veiligheid in West-
Midden) Stephan neemt dit mee naar het wijkteam. 
 
5 – Opzet brievenbusroute West-Midden 
West-Midden bestaat uit 22 straten. Uit iedere straat zijn een of 
meerdere bewoners die de notulen voor de wijkraad willen 
verspreiden. Ongeveer 40 mensen willen zich hiervoor inzetten, een 
heel mooi voorbeeld van vele handen maken het werk licht. 
 
6 – Ingekomen stukken 
Een brief van Ingrid van Cleef, gebiedscoördinator bij de gemeente 
Venray: 

- Openstaande putdeksel Doormanstraat.                                            

Mijn collega heeft onderzoek gedaan en er is niets afwijkends 

geconstateerd.  

- Overlast bomen en onderhoud groenstroken Nieuwlandstraat. 

Binnenkort worden de stamschotten van de bomen in de 

Nieuwlandstraat verwijderd. Hopelijk vermindert hiermee de 

overlast. Ik heb de melder eveneens geïnformeerd.  

- Mijngemeente App.                                                                    

Via deze app kunnen ook meldingen van overlast worden 

gedaan. Uiteraard kan dit ook nog steeds telefonisch en of via de 

mail.  

- Oplaadpunten elektrische auto’s.                                                   

Ik heb dit verzoek neergelegd bij de projectleider van de 

gemeente. In het plan stond geen enkel punt in West-Midden 

opgenomen. Dit geldt overigens als algemene parkeerplaats. 

Voor de eigenaren van elektrische auto’s geldt het principe 

‘laadpaal-volgt-auto’. Dat betekent dat, wanneer iemand een 

elektrische auto aanschaft en geen eigen parkeergelegenheid 
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heeft, hij of zij een aanvraag kan doen voor een openbare 

laadpaal. Die wordt dan door de gemeente beoordeeld. 

- Parkeerplaatsen rondom nieuwe woon hof  Kruithof.                      

Hier komen we op terug als het plan wat concreter wordt.  

- Snelheidsovertredingen Langeweg.                                             

Er worden binnenkort ‘Smileys’ geplaatst en ik ga in gesprek 

met Smile Venray of zij een actie kunnen starten.  

 
7 – Rondvraag: 

- Dennenboom herplanten is een vraag en de werkgroep 
“Voedselbos West-Midden” pakt dit op.  

- Er worden het hele jaar door harde knallen gehoord in de wijk. 
Bewoners denken dat het vanuit richting Veltum komt. 

- Er komt een tip van een bewoner naar de bezorgers van de 
notulen. Meld een overvolle brievenbus bij het wijkteam. 

- Voor de hele wijk, blijven ergens de gordijnen dagen dicht, geef 
dit ook door aan het wijkteam. “Noaberzorg”!! 

- Iemand maakt zich zorgen over het gebouw op Westsingel 1, 
wat een maatschappelijke bestemming heeft. Dit gebouw ligt 
aan de grensweg en hoort bij de wijk Veltum. De eigenaar 
Lucassen wil er een Polenhotel - short stay beginnen.                    
De bewoner die er tegenover woont is bang voor veel overlast 
en hoopt op ondersteuning vanuit de buurt en wijkraad. Hoe 
gaat de route naar Poolse winkel aan het Kennedeyplein en in 
het centrum worden? En zo zijn er nog meerdere dingen. Wilt u 
meer info/ondersteunen dan kunt u contact opnemen met  
Theo vd Munckhof – theoenjolanda@hotmail.com  

- Wijkactiviteiten organiseren o.a. ontbijt, afval opruimen, 
kinderactiviteiten en “noaberzorg” zijn vragen die aan de orde 
komen. Hierdoor onstaan er verschillende werkgroepen. 

- Kan het wijkteam Centrum - Centrum West niet ook een keer in 
de avonduren bereikbaar zijn?  Nu zijn ze alleen elke dinsdag 
van 11.00 uur  - 12.30 uur in wijkcentrum De Hoender – St. 
Ursulastraat 2 – 5801 EN Venray te bereiken.                                
Stephan Bogdanski neemt dit mee naar het wijkteam. 

 

mailto:theoenjolanda@hotmail.com
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- 7 – Alsluiting: 
Er zijn versschillende bewoners die niet in de wijkraad willen, maar 
wel zo nu en dan mee willen helpen met activiteiten. Zo onstaan er 
verschillende werkgroepen. Wilt u meer informatie of aansluiten bij 
een van die werkgroepen kunt u contact opnemen. Maar u mag ook 
zelf een werkgroep van iets oprichten waar u zich voor in wil zetten. 
 
Werkgroep: 

- Activiteiten West-Midden: 
3 leden: Myce - Evelien – Bern  
Contact: Myce Surminski – Kruitweg 59 –  
                Tel.  
 

- Kinderactiviteiten West-Midden: 
2 leden Petra en Loes 
Contact: Petra Janssen – Arkstraat  
                petra@effe-anders-venray.nl  
 

- Notulen West-Midden: 
40 pers. zorgen voor notuleren – drukken – verspreiden - bezorgen 
Contact: vacant 
                 brievenbus.route.west.midden@gmail.com  
 

- Voedselbos West-Midden: (deze groep bestond al) 
3 leden: Eveline – Fieke – Gerard  
Contact: Fieke Janssen-Heldens – Whistlerstraat  
                fiekejan16@ziggo.nl 
 
Om 21.15 uur sluit Eveline met een dankwoord voor de grote 
opkomst, de nieuwe aanmeldingen en nieuwe werkgroepen. 
Er komt een besloten vergadering met de 3 nieuwe bestuursleden. 
 
De volgende openbare vergadering:  
maandag …………   19.30 uur  
De Kemphaan - zaal 15 - boven - Kennedeyplein 1 - Venray 

mailto:petra@effe-anders-venray.nl
mailto:brievenbus.route.west.midden@gmail.com
mailto:fiekejan16@ziggo.nl
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              Veiligheid in West-Midden 

 

Wijkagent – Harold Jacobs – bereikbaar: 

 middels 0900-8844 (of 112 bij spoed of heterdaad) 

 e-mail: harold.jacobs@politie.nl   

 politiebureau Venray, Leunseweg 4 

 Meld misdaad annoniem: 0800 – 7000 
 

Wijkteam - www.wijkteamvenray.nl – tel. 0478 52 33 33 
Ondersteunen bewoners met vragen op het gebied van  
Zorg/welzijn, leefbaarheid en veiligheid. 
Wilt u een afspraak maken of gewoon kennismaken? Dat kan! 
 
Jeugdhulp tot 18 jaar 
Vragen, zorgen of problemen m.b.t. opgroeien en opvoeden. 
Bel met Schakelplein van de gemeente Venray, 0478 523 333, 
Kies in het menu voor 1. 
 
Huiselijk geweld of kindermishandeling 
Of vermoeden hiervan? Bel Veilig Thuis: 0800 – 2000 
 
Straatcoach Venray 
Voor overlast situaties waarbij geen politie direct noodzakelijk is, 
(bijv. hangjongeren) kan men de straatcoaches bellen. 
Tel. 06 – 25543174. 
 
Gemeente Venray (incl. inzet BOA) 
Wilt u bij de gemeente melden dat iets kapot is, overlast geeft of 
een gevaar veroorzaakt? Download de Mijngemeente App of 
u kunt dit online melden via formlier op www.venray.nl 
Of bel (0478) 523 333 (dat kan 24 uur per dag) 
 
Kapotte straatverlichting 
Kan gemeld worden: nobra.nl/gem/storingmelden_VE of (0411) 440  
404 of e-mail storingen@nobralux.nl. Vermeld ook het mastnummer. 

http://www.wijkteamvenray.nl/
http://www.venray.nl/
mailto:storingen@nobralux.nl

