
Notulen online bestuursvergadering Oranjebuurt 
Datum: 3-11-2021 
 
Locatie: bij Marius thuis 
Aanwezig: Marius, Piet, José, , Susan  
 
 

1. Totale som nota’s Oranjebuurt Ontwaakt feest is 1350,- (Ramon Barents heeft afgezien van 

betaling volgens Bernadette, Bernadette zorgt alsnog voor Oranjebitter / bedankje)  

 

2. Nieuwjaarsborrel: besluit óf het door kan gaan half dec. / volgende overleg (ivm toenemende 

corona maatregelen). Aantal zaken om aan te denken: 

- Toegang met QR code, hoe te regelen? 

- Uitnodigingen liggen bij Piet, zijn er nog voldoende 

- Niet te vroeg ronddelen / wel aankondigen via app en website 

- Nu wel een donatiepot plaatsen 

- Buttons liggen bij Susan 

- Ook nu extra aandacht voor kids, dit ivm hoge(re) opkomst 

- Piet gaat langs bij Linda om te overleggen met Kind en Jeugd, misschien 2 jongen meiden 

uit de buurt vragen om kinderen te amuseren en te begeleiden? Actie: Piet 

 

3. Bijeenkomst werkgroep pleinen (27-10), Marius en Eleonoor zijn geweest, opkomst van een 

man of 20. Enthousiaste interactieve bijeenkomst. Gemeente was ook aanwezig. Wij hebben 

in de vergadering de 3 tekeningen bekeken en besproken. Werkgroep heeft op 2-11 

vervolgoverleg gehad met de gemeente, van daaruit verder met plannen, mogelijk in 

zomervakantie van start met herinrichting / renovatie Plein?? 

 

4. Voortgang nieuwbouw Prins Bernhardstr. Piet is bij overleg geweest. Hierbij waren 

werkgroep, Gemeente Venray en Wonen Limburg, vlgs Piet werd er open geluisterd naar de 

argumenten tegen de huidige plannen en stond in elk geval de Gemeente open om deze te 

herzien. Dus geen 3 lagen hoog maar meer sfeer behouden, moet passen in jaren 50/60 wijk 

en meer oog voor privacy omwonenden. Ze gaan opnieuw in gesprek en mogelijk plannen 

herzien/aanpassen, wordt vervolgd 

 

5. Soms worden e-mailadressen opgevraagd van leden van werkgroepen bij Matt, in kader van 

privacy mogen deze niet zonder toestemming afgegeven worden. Piet gaat bij Matt langs om 

te kijken voor een oplossing? Actie Piet 

 

6. Uitnodigingen aan bestuur om deel te nemen of bijwonen van div. vergaderingen/ 

bijeenkomsten: bekijken wie affiniteit met onderwerp heeft en strategisch belang voor 

bestuur/wijk afwegen, als dit er is afstemmen wie kan/wil gaan. Denk nu aan Gemeente 

(burgerparticipatie, daar gaat Marius en Roland heen), Wonen, Gemeente (visie op toekomst 

rondom Wonen, daar gaan Jose en Susan heen), periodiek wijkradenoverleg (voorkeur dat 

dit 1 of 2 vaste bezoekers zijn, vooralsnog waren dit Bernadette en ?, volgende keer 

nogmaals bespreken) 

Bij dit onderwerp komt overlast ‘to switch’ aan de orde: Marius geeft aan dat er 

(geluids)overlast vanuit To Switch is in de buurt. Er is een onderzoek gaande, wordt vervolgd 



door Marius. Piet en Roland zaten tzt in werkgroep rondom vestigen van to switch in onze 

buurt, willen graag betrokken blijven.  

 

7. Dave Groenen draagt zijn taken (als gebiedscoördinator) over aan Martine Bruinink, ter 

kennismaking en als afscheid, beide voor (deel van) volgende overleg uitnodigen. Actie: Piet 

(zorgt voor uitnodiging en bedankje Dave Groenen). 

 

8. Werkgroep Petrus banden. Overgang treffers is uitgesteld door strengere maatregelen 

rondom corona. Piet heeft overleg gehad ivm gezamenlijk ‘info-bord’, ze zien nu af van 

eerdere idee, nl bord op nieuwe kolkwegplein. Het moet écht hufterproof zijn en dat is de 

versie van nu niet. Dan worden de kosten te hoog. Mogelijk terug naar info aan muur van 

school, op bv een verwisselbaar doek/zeil in een frame. Wordt vervolgd. 

 

Foto-banners: er zijn er nu 4 onthuld, school is ook hier blij mee (oa voor open-dagen), de 

vraag wordt gesteld óf we er nog (zoals eerder begroot) 6 extra moeten bestellen? Of op een 

andere manier zorgen voor sfeer, afscheiding van ruimtes. Dit wordt meegenomen met 

inrichting voor Oranjetreffers, staat nu even op laag pitje. 

 

Anton de conciërge van school gaat met pensioen, per 1-1-2022? Actie Piet (zorgt voor 

cadeautje, overleg met Gerda en gaat dit tzt tijdig langsbrengen). 

 

9. Nieuwsbrief (kersteditie), hebben we voldoende info / nieuws voor erin? Ja, oa afscheid 

Anton, wisseling ambtenaren gebiedscoördinatie, voortgang pleinen, nieuwjaarsborrel, 

stukje Gerda (directrice Petrus Banden) over veiligheid rondom school / in de wijk. Op 

agenda zetten voor volgende overleg. Actie Susan 

 

10. Iemand nog iets vernomen van/over een kandidaat voorzittersfunctie bestuur??? Jose heeft 

iemand op het oog, ze noemt nog geen naam maar polst verder. Wordt vervolgd. 

 

11. We gaan over tot een ‘flexibel vergaderschema’ in 2022, dit om de opkomst zo hoog mogelijk 

te houden. Streven is om de 4 tot 6 weken. Vergaderplek is nog even de vraag, kan PB-

school, of willen ze dit nu liever niet? Eva? Of afwisselen thuis? Nader bespreken. 

 

Volgende bestuursvergadering woensdag 8 december, 19.30 uur, actie Susan/Eleonoor: 

vragen of vergaderen in PB kan/mag? 

 


