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Omdat er weinig tot niets in de openbaarheid komt, willen we, als projectgroep laten weten wat er 
op dit moment speelt: 
Na de presentatie van 15 december hebben wij 

- De plannen en onze meningen onder de aandacht gebracht van alle politieke partijen. Want 
zij moeten binnenkort hier een beslissing over nemen. 

- Nog een gesprek gehad met wethouder Jan Jenneskens. Hij gaf aan dat door de posters 
“geen derde bouwlaag in de Oranjebuurt” en diverse andere contacten, hij de overtuiging 
had dat wij niet zomaar zullen opgeven. Hij was tot de conclusie gekomen om nog eens te 
praten met de Woningbouw Vereniging. En voor te stellen om het plan aan te passen op 
twee bouwlagen en zo te bewerkstelligen dat op korte termijn nieuwe woningen te 
realiseren zijn. Hij zou daarbij een paar woningen kunnen uitruilen met andere projecten. 

 
Er zijn geluiden dat het gesprek dat Jan Jenneskens gevoerd heeft met Wonen Limburg de aanzet is 
geweest om het plan opnieuw te bekijken. Aan een kant beginnen we langzaam te geloven dat de 
derde bouwlaag er mogelijk vanaf gaat, maar… 
We mogen ons niet rijk rekenen, dus we zijn nog volop bezig met zoveel mogelijk zienswijzen te 
inventariseren. Daardoor kunnen we als we WEL moeten protesteren tegen het plan, we onmiddellijk 
aan de buurtbewoners kunnen voorleggen hoe we dit verder aanpakken. 
  
Intussen heeft op de Gemeentepagina van het weekblad Peel en Maas van 24 maart gestaan dat er 
een bestemminsplan aan komt, gebaseerd op de presentatie van 15 december (een 
appartementengebouw in drie bouwlagen). Maar bij het navragen bleken er geen officiële stukken 
(meer) voor publicatie.. 
Ook hebben we de Woningbouwvereniging gevraagd waar ze mee bezig zijn en wanneer ze daar 
mogelijk mee naar buiten komen. Intussen wachten we op een plan dat wel eens zeer dicht bij ons 
wensenlijstje zou kunnen komen…… 
 
Zodra er mogelijk meer te melden valt, zullen we dat zeker doen, of via de site van de Oranjebuurt 
en/of via een huis aan huis brief in de directe omgeving. 
En wil je het allersnelst op de hoogte zijn, dan kun je je mailadres doorgeven aan 
nieuwbouw@oranjebuurtvenray.nl en we zullen alle nieuwtjes direct aan je mailen. 
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