
Verslag digitaal werkoverleg wijkraad 9 maart 2021 

Aanwezig:  Fieke, Gerard, Wilma, Truus, Evelyn, Yvonne, Ingrid (Gemeente Venray),  

Marij Theelen (Gemeente Venray) Stephan (Synthese) 

Duur:  19.00 – 20.50 uur 

1 Overeenkomst voedselbos 

Lisanne Hofman (gemeente Venray) is bij agendapunt 1 aanwezig.  

Het te grote kadasternummer wordt aangepast. 

Art. 1  Tijdsduur en aard van het gebruik. De termijn van 20 jaar blijft gehandhaafd. 

Art. 1.3 De definitie over het gebruik van het perceel wordt ruimer beschreven in de trant van als 

voedselbosrand of als een gezamenlijke plek voor de wijk als met moestuinen. 

Art. 4.1 (Mede-) gebruik door derden. Het perceel is openbaar. Het voedselbos reguliert de uitgifte 

van kleine moestuinen. Doorverhuren mag niet.  

Art. 5 en 6 De staat van het perceel en het onderhoud 

Bij de overeenkomst komt een kaartje met wat wel en niet onder het onderhoud van het vb valt.  

Art 7.2 Omdat het terrein openbaar toegankelijk is kan het vb niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade door derden. De tekst wordt aangepast door Lisanne. Als het vb activiteiten organiseert en er 

hierdoor schades ontstaan is het vb wel aansprakelijk. In overige situaties de gemeente.  

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering (zie www.matchvoorvrijwilligers.nl  )De wijkraad kan 

ervoor kiezen om zich apart te verzekeren voor bestuurdersaansprakelijkheid.  

Art 8 Ontbinding 

8.3c Het woord “algemeen” wordt vervangen door “zwaarwegend”.  

Art 12 Bezichtiging. Dit artikel vervalt. Het terrein is openbaar toegankelijk. 

Art 13 Er zijn geen kosten aan de overeenkomst verbonden. 

Lisanne voert de aanpassingen door en stuurt de nieuwe versie naar de wijkraad. 

2 Verslag overleg 19 januari 2021 

Geen opmerkingen. 

3 Ingekomen stukken 

- Ingekomen WRO stukken worden voortaan alleen naar Wilma doorgestuurd. Alert zijn op berichten 

die op sociale media geplaatst kunnen worden.  Evelyn, Wilma, Yvonne en Stephan plannen een 

overleg voor het oppakken van social media. 

- 22 mei helpen 4 personen bij de schoonmaakactie in het buitengebied. Fieke is contactpersoon. 

- Eén aanmelding is binnen voor de moestuin. Nogmaals promoten via Hoplr en de wijkkrant. 

4 Jeugd aan zet (12 tot 27 jaar) 

Venray Beweegt, Cultura Venray, Raaylandcollege, Synthese, Venray Bloeit en jongerencentra willen  

in corona tijd activiteiten organiseren voor jongeren. Er is budget beschikbaar. Aanbod of ideeën 

voor de doelgroep kunnen gemaild worden naar  marij.theelen@venray.nl  

5 Paasactiviteit 

De jeugdcommissie organiseert met Pasen een activiteit voor alle 150 kinderen in de wijk. Hiervoor is 

budget beschikbaar. 

http://www.matchvoorvrijwilligers.nl/
mailto:marij.theelen@venray.nl


6 Begroting 

De nog openstaande posten in de conceptbegroting worden tijdens de vergadering ingevuld.  

Gerard mailt de definitieve begroting naar de wijkraadleden. 

7 Wijkaanpak centrum-west 

De laatste jaren is er weinig aandacht naar centrum-west gegaan. De gemeente wil samen met de 

wijkraden kijken wat er gedaan kan worden om de leefbaarheid te bevorderen en de saamhorigheid 

te vergroten. Er zijn een aantal kwetsbare plekken in centrum-west. 

Er is binnenkort een startbijeenkomst met ondersteuning vanuit de HAN. Budget is beschikbaar. 

8 Rondvraag / overige zaken 

- Ingrid informeert bij John Gommans (gemeente) naar het forse snoeien in het vb.  

- Vanuit de gemeente komt een campagne tegen overlast door hondenpoep. De grote (drollen) 

borden worden weer geplaatst. 

- Gerard / Evelyn nemen contact op met John Gommans (gemeente) over de herinrichting van de 

plantvakken aan de Westsingel. 

- De echtgenoot van Wilma wil na een Wordpress cursus helpen bij het onderhoud van de website. 

- Truus regelt stickers met 30 km erop voor op de vuilniscontainers. 

- In de wijkkrant opnemen dat afval in de vuilnisbak moet i.p.v. op de grond.  

- Ingrid regelt posters in diverse talen over afval in de vuilnisbak. Evelyn hangt ze op diverse plekken. 

- Er is geen kleinvee toegestaan op de moestuinen. 

- Oud-burgemeester Gillessen heeft een bijenhotel gedoneerd voor het voedselbos. 

- Er moeten informatieborden komen bij het voedselbos. 

- Er is tevredenheid over de groei van het vb en de goede contacten met de nieuwe bewoners 

Actie:       Door: 

Overleg social media plannen Evelyn / Wilma / Yvonne / Stephan 

Definitieve begroting mailen Gerard 

Snoeien vb – navraag bij John Gommans Ingrid 

Herinrichting plantvakken Westsingel Gerard / Evelyn 

Stickers 30 km  Truus 

Afvalposters in diverse talen  Ingrid 

Ophangen afvalposters Evelyn 

Informatieborden voedselbos Evelyn / Gerard / Fieke 

 

Het volgende overleg is op dinsdag 4 mei. 

 

 


