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Inleiding 
 
In dit verslag geeft de werkgroep ‘Bestuur’ van de stichting Oranjebuurt Venray, hierna 
genoemd ‘de Stichting’, naast algemene informatie over de stichting een beknopt overzicht 
van de ontplooide activiteiten gedurende het ontstaan van de stichting t/m 31 december 2016 
en van de financiële situatie van de Stichting.  
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Ontstaansgeschiedenis 
 
Hoe het begon! 
In de lente van 2015 vroeg mevrouw Martens uit de Oranjestraat: “Kunnen we in onze buurt 
een ontmoetingsplek organiseren?”. 
Tijdens een gesprek met enkele buurtgenoten, waarbij ook de gemeente Venray 
vertegenwoordigd was, werd besloten om deze vraag aan een grotere groep voor te leggen. 
Waarna in twee opeenvolgende bijeenkomsten zo’n veertig buurtgenoten zich verdiepten in 
de behoeften van de Oranjebuurt in Venray. 
Hoe willen de bewoners, dat hun buurt er in 2025 uitziet? Hoe willen de diverse generaties er 
leven, wonen en werken? En wat willen en kunnen zij daar zelf aan doen? 
Maar de hamvraag was, ‘hoe breng je dit tot uitvoering’? 
Daarom werd in de nazomer van 2015 in de aula van de Petrus Bandenschool een 
bijeenkomst gepland voor alle buurtgenoten. Ruim 100 bewoners van de Oranjebuurt waren 
op deze bijeenkomst aanwezig. 
In een 10-tal themagroepen werden onderwerpen, zoals: ‘Hoe gaan we ons als buurt 
organiseren?’ verder verkend en uitgediept om te komen tot werkgroepen. 
In januari 2016 werd, wederom in de aula van de Petrus’ Bandenschool een 
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, waarin de werkgroepen de stand van zaken naar 
voren brachten. 
Afgesproken werd dat deze werkgroepen zelfstandig aan de slag zouden gaan en dat er 
naar vormen gezocht zal worden om een zekere samenhang tussen de plannen te  
bewerkstelligen. 
Om bij elk thema resultaten te bereiken, zullen de Oranjebuurtbewoners de komende jaren 
zo veel mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken en voor elkaar klaar staan. 
 
Want als de Oranjebuurt iets wil bereiken, dan gaan ze er zelf voor. 
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Juridische structuur 
 
Vanwege het te realiseren doel ‘Oranjebuurt: Op weg naar 2025’, heeft de werkgroep 
‘Organisatie & Communicatie’ voorgesteld om een stichting op te richten.  
De stichting Oranjebuurt Venray is op 3 juni 2016 opgericht en als zodanig ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Door te kiezen voor een stichting vallen alle Oranjebuurt bewoners onder deze stichting en 
hoeven er geen ledenwervingsactie ’s te gebeuren. 
Tevens komt de Stichting in aanmerking voor subsidie toekenning vanuit de gemeente 
Venray. 
Door te kiezen voor een stichting kunnen alle activiteiten die namens de Oranjebuurt 
plaatsvinden onder deze stichting vallen en hoeven er geen aparte subsidieverzoeken te 
worden ingediend. 
De stichting wordt gevormd door een groot aantal werkgroepen, die zoveel mogelijk 
autonoom werken. Wel wordt, bij extra financiële uitgaven en bij externe communicatie, 
overleg gepleegd met de ‘werkgroep’ bestuur.  
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Doel 
 
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid in de Oranjebuurt, samen 
met haar bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en het 
bedrijfsleven, het initiëren van initiatieven daartoe en het opsporen en ondersteunen van 
behoeften. 
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Organisatie van de Stichting Oranjebuurt Venray 
 

De werkgroep ‘Bestuur’ (ontstaan uit de werkgroep Organisatie en Media):  
 
De samenstelling per 31 december 2016 was als volgt:  
Voorzitter: Piet Kroft  
Secretaris: Marius Reijnen  
Penningmeester: Hein van Laarhoven  
Bestuurslid: Lambert Manders 
 
Specifieke taken: Het collegiale bestuur vertegenwoordigt de Stichting (de spreekbuis voor 
de buitenwacht). Verder is het bestuur belast met het besturen van de Stichting, het 
vaststellen van het algemeen beleid, maken van de jaarlijkse begroting en 
exploitatierekening en het coördineren van de werkgroepen. 
Het bestuur kan meerdere onderdelen van zijn taak delegeren aan de werkgroepen. 
 
 
In de Oranjebuurt zijn diverse werkgroepen actief, maar waarvan de werkgroep ‘Bestuur’ het 
aanspreekpunt is.  
Hierna een overzicht van alle werkgroepen, welke vanaf de start in 2015 en in 2016 actief 
waren. 
Uiteraard de ene werkgroep meer dan de ander, maar dat is logisch. 
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De werkgroep ‘Contactmiddag’:  
 
Contactpersoon: George van Daal 
Werkgroepsleden: Bernadette Hellegers, Mien Spreeuwenberg, Mariëlle Achten, 
Ann Bonten, Henriëtte Duijkers, Franca van de Leur, Gerda Janssen, John Achten,  
Theo Polman, Jac Michels en George van Daal 
 
Specifieke doelstelling/taken: Een ontmoetingsplek creëren voor de buurtbewoners van 50+  
voor een praatje, kaartje, drankje, hapje, enz.  
De ontmoetingsmiddag is in principe elke vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Status per 31-12-2016: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Parkeerbeleid’:  
 
Contactpersoon: Lambert Manders 
Werkgroepsleden: Linda Peters, Marius Reijnen, Piet Kroft en Lambert Manders  
 
Specifieke doelstelling/taken: De werkgroep heeft vanaf het begin actief meegedacht over 
een nieuw parkeerbeleid. De werkgroep heeft rekening gehouden met belangen van 
winkeliers en gemeente. Maar prioriteit 1 is de veiligheid (zo min mogelijk zoekverkeer). 
 
Status per 31-12-2016: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Burenhulp’:  
 
Contactpersoon: Gerrit van Dijck 
Aanspreekpunt coördinatieteam: Ine Thielen, tel. 06 1061 9564. 
Werkgroepsleden: Trees Verhoeven, Mia Buddiger, Ine Thielen, Annalie Kersten, 
Ingrid van Grinsven, Piet Kroft en Gerrit van Dijck 
 
Specifieke doelstelling/taken: De werkgroep wil onderzoeken of en zo ja hoe, we in onze 
buurt ‘burenhulp’ in een modern jasje kunnen organiseren, hoe zorgen wij er samen voor dat 
de leefbaarheid in de Oranjebuurt op een goed niveau blijft, ook nu de overheid zich steeds 
meer terugtrekt. 
 
Status per 31-12-2016: Actief 
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De werkgroep ‘Kind en Jeugd’:  
 
Contactpersonen: Linda Peters en Judith Creemers 
Werkgroepsleden: Martine Josten, Hinde Lemmen, Sjang Vollenberg, Jos Reijs,  
Judith Creemers en Linda Peters 
 
Specifieke doelstelling/taken: Wat kunnen we met en voor de jongeren realiseren. Bij de 
jongeren (12 t/m 18 jaar) wordt de wens voor een ‘werkspot’ genoemd, voor o.a. oppassen. 
 
Status per 31-12-2016: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Veiligheid (verkeer)’:  
 
Contactpersoon: Hein van Laarhoven 
Werkgroepsleden: Theo van Waaijenburg, Willy Manders en Hein van Laarhoven 
 
Specifieke doelstelling/taken: Aandacht voor de verkeersveiligheid in de Oranjebuurt om een 
nog veiligere buurt te creëren.  
De mogelijkheid voor samenwerking met werkgroep ‘Kind en Jeugd’ wordt onderzocht. 
 
Status per 31-12-2016: Tijdelijk op een laag pitje.  
 
 

De werkgroep ‘Criminaliteit & Overlast’:  
 
Contactpersoon: Annelies Pennings 
Werkgroepsleden: Adriëtte Reijs en Annelies Pennings 
 
Specifieke doelstelling/taken:  
 
Status per 31-12-2016: Tijdelijk op een laag pitje. 
 
 

De werkgroep ‘Groen’:  
 
Contactpersoon: Jacq Oomen 
Werkgroepsleden: Jacq Oomen 
 
Specifieke doelstelling/taken: Een nog groenere buurt organiseren. 
 
Status per 31-12-2016: Actief 
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De werkgroep ‘Buurtactiviteiten’:  
 
Contactpersonen: Frie van de Munckhof en Jos Reijs 
Werkgroepsleden: Jos Arts, Theo van Waaijenburg, Frie van de Munckhof en Jos Reijs 
 
De werkgroep heeft na de nieuwjaarsbijeenkomst van januari jl. geen activiteiten meer 
ontplooid. Bij de gehouden enquête is (eigenlijk) gebleken dat er niemand echt zit te wachten 
op grote buurtactiviteiten.  
 
Specifieke doelstelling/taken: Bedenken en mede-organiseren van buurtactiviteiten, zoals  
bijv. straatfeesten.  
 
Status per 31-12-2016: Niet actief 
 
 

De werkgroep ‘Organisatie en Media’:  
 
Contactpersoon: Annette Corzilius 
Werkgroepsleden: Sjang Drabbels, Leny Manders, Jos Huijs, André Duijghuisen,  
Dagmar Matthijssen, Matt Botden en Annette Corzilius 
 
Specifieke doelstelling/taken: Uitdiepen van hoe de organisatie van de Oranjebuurt eruit zou 
kunnen zien en hoe wordt de communicatie aangepakt. Uit deze werkgroep is het ‘Bestuur’ 
en de werkgroep ‘Communicatie’ ontstaan. Op hun ideeën heeft de werkgroep bestuur 
verder gebouwd. 
 
 
Status per 31-12-2016: Afgerond 
 
 

De werkgroep ‘Communicatie’ (ontstaan uit de werkgroep ‘Organisatie en Media’):  
 
Contactpersoon: Matt Botden 
Werkgroepsleden: Tom Vaessen, Hein van Laarhoven en Matt Botden 
 
Specifieke doelstelling/taken: Het regelen en kanaliseren van de communicatie en communi-
catielijnen tussen het bestuur, de diverse werkgroepen, de Oranjebuurt en daarbuiten. 
 
Status per 31-12-2016: Actief 
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De werkgroep ‘EVA’:  
 
Contactpersoon: Sies Liebrand 
Werkgroepsleden: Sies Liebrand 
 
Specifieke doelstelling/taken: Een ontmoetingsplek organiseren (voor senioren). 
 
Status per 31-12-2016: Afgerond 
 
 

De werkgroep ‘Petrus Banden moet blijven’:  
 
Contactpersoon:  
Werkgroepsleden:  
 
Specifieke doelstelling/taken: Wat kunnen we doen om de Petrus Bandenschool in onze 
buurt te houden 
 
Status per 31-12-2016: Gecanceld 
 
 

De werkgroep ‘Buurt nieuwsblad’:  
 
Contactpersoon: Sies Liebrand  
Werkgroepsleden: Dagmar Matthijssen en Sies Liebrand  
 
Specifieke doelstelling/taken: 
 
Status per 31-12-2016: Niet actief 
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Plaatsgevonden activiteiten 
 

Bestuur 
 
Elke zes weken was er een bestuursvergadering om de stand van zaken te bezien. Er werd 
o.a. gekeken naar welke werkgroep ondersteuning nodig had bij het organiseren van een 
activiteit. Ook werd het contact met de gemeente onderhouden en bewaakten zij de 
financiën. Waar nodig werd stimulerend opgetreden. 
Buiten de reguliere bestuursvergaderingen om, hadden de leden van de werkgroep 
regelmatig per email en telefonisch contact met elkaar.  
 

Contactmiddag 
 
Start: oktober 2015 – Plaats: EVA-gebouw, Dr. Poelsstraat 8 (in de voormalige onderbouw 
van de Petrus Bandenschool), welke uitstekend toegankelijk is voor mensen met rolstoel. 
Officiële opening op vrijdag 5 februari 2016 door wethouder Lucien Peeters en mevrouw 
Martens, één van de initiatiefnemers van deze middag. 
In 2016 was er 50 maal een ontmoetingsmiddag, welke gemiddeld door 15 tot 20 
deelnemers wordt bezocht en alom wordt gewaardeerd. 
Zijn er buurtgenoten slecht ter been, dan wordt in overleg hulp geboden met ophalen en 
thuis brengen. 
In juni 2016 begonnen met een eetactiviteit, welke gekoppeld is aan de contactmiddag en 
plaatsvindt om de vier tot zes weken. Deze werd viermaal georganiseerd. 
Koken door de eigen vrijwilligers en het resultaat was geweldig. En dat alles voor een  
redelijke prijs.  
Aan de deelname van de activiteitenmiddag zijn géén kosten verbonden.  
 

Parkeerbeleid 
 
Het parkeerbeleid met de impact hiervan op de Oranjebuurt is continu gemonitord. 
Persberichten werden verstuurd om de gemeente wakker te houden. Overleg vond plaats, 
met gemeente, andere wijkraden en betrokkenen. Terugkoppeling werd gegeven aan de 
Oranjebuurtbewoners, hen werd gevraagd om mee te denken en input te geven. Invullen van 
enquêtes, etc.  
 

Burenhulp 
 
De werkgroep is in januari 2016 opgericht. En bestaat uit acht leden. Gedurende het jaar een 
wisseling geweest van twee leden. 
Maandelijks houdt men een vergadering. In het begin werd er gebrainstormd over o.a. de 
aanpak en hiervoor werd informatie ingewonnen bij buurtgemeenten, m.n. Meerlo. 
Er waren contacten met o.a. gemeente, wijkverpleging, steunpunt mantelzorg, KBO, 
algemene hulpdienst, synthese, diverse organisaties, e.v.a. 
Bijwonen van workshops, zowel gemeentelijk, provinciaal, als bij match. 
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Medio 2016 werd er een enquête opgesteld en verstrekt aan de bewoners van de 
Oranjebuurt om de hulpvraag en -aanbod duidelijk te krijgen.  
Uit deze enquête kwam naar voren dat 20 Oranjebuurtbewoners een hulpvraag hadden en 
64 Oranjebuurtbewoners hun hulp aanboden. 
Met de hulpbieders is nadien nog tweemaal contact geweest per mail. 
Iedere hulpvrager is bezocht aan huis en er zijn intake gesprekken gehouden. 
Het coördinatieteam bestaat uit vijf personen. Aanspreekpunt is Ine Thielen. Voor de 
bereikbaarheid werd een Gsm aangeschaft (06 1061 9564) en zijn er visitekaartjes gemaakt. 
 
In 2016 zijn er 12 personen geholpen met de volgende activiteiten: 
wandelen 2X / klein tuin onderhoud 2X / buurten/kletsen 4X / formulieren invullen 2X / 
spelletjes 4X / vervoer 2X / klusjes 2X / winkelen 1X 
Zes personen hebben via deze werkgroep de weg naar de ‘Oranjetreffers’ op vrijdagmiddag 
bij EVA gevonden. 
 
Begroting: Telefoon  € 60,-- 
 Vergaderingen € 100,-- 
 Visitekaartjes  € 10,-- 
 Reiskosten  € 20,-- 
 Afdrukken maken € 25,-- 
 Totaal € 255,-- 
 

Kind en Jeugd 
 
In een enquête, welke bij adressen met kinderen persoonlijk zijn afgegeven, is de jeugd (de 
groep kinderen tot 12 jaar en de groep van 12 t/m 18 jaar) gevraagd waar behoefte aan is als 
het gaat om: speelplekken c.q. faciliteiten, verkeersveiligheid en algemene beleving van het 
wonen in de Oranjebuurt. Met een respons van 90% zijn de ingevulde enquêteformulieren 
weer opgehaald. Beide groepen gaven een cijfergemiddelde van 8,7 aan de buurt.  
De ‘Oranjejeugd’ is dus dik tevreden! 
Er waren wel wensen en daarom ging de werkgroep met de gemeente in gesprek over de 
mogelijkheid voor een voetbal(sport)veld in de buurt. Ook speelfaciliteiten met meer 
uitdaging kregen extra aandacht. 
 
8 oktober 2016: Vraagstelling om formulier geen bezwaar te tekenen voor plaatsing 
voetbalgoaltjes op met daarbij het ‘Bernhardplein’. 
11 november 2016: St. Maartens- / Lampionnenoptocht. Aantal deelnemers: 180 kinderen en 
volwassenen. 
 

Veiligheid (verkeer) 
 
Er is gekeken om samen te werken met de werkgroep ‘Kind en Jeugd’ voor met name de 
veiligheid rond de school, dit heeft nog geen vervolg gekregen. 
De wijkagent is lid van de Oranjebuurt-WhatsApp-Groep en krijgt zo bij ongeregeldheden in 
de buurt meteen de info. Wanneer nodig wordt direct contact opgenomen met de wijkagent. 
Er zijn al verbeteringen gerealiseerd t.o.v. de start. 
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Criminaliteit & Overlast 
 
Geen info. 
 

Groen 
 
Er is een overleg geweest met gemeente Venray over het groenbeleid. Maar nu blijkt dat de 
gemeente geen groenbeleid heeft. Ook zijn er abusievelijk categorie 1 bomen geplant, welke 
een hoogte van 20 meter kunnen bereiken. Door de wortels wordt veel stuk gemaakt.  
Deze werkgroep gaat in 2017 o.a. de bomenwensen in bepaalde gebieden in de Oranjebuurt 
inventariseren. 
 

Organisatie en Media 
 
Diverse brainstormsessies en vergaderingen zijn er geweest om de vorm duidelijk te krijgen. 
 

Communicatie 
 
Creatie van de website www.oranjebuurtvenray.nl welke 26 april 2016 werd gelanceerd. 
Onderhoud en actueel houden van deze website. 
Sinds de lancering werden er 36 berichten op geplaatst. 
Verzorgen van de mailing naar de Oranjebuurtbewoners, welke hun mailadres hebben 
verstrekt. 
Het maandelijks bijhouden van het bezoekersaantal van de website. 
 
Opzet van de Oranjebuurt-WhatsApp-groep. Per 31 december 2016 waren er 104 
deelnemers aangesloten. 
 
Het completeren en bijhouden van het adressenbestand van de Oranjebuurtbewoners, waar 
vertrouwelijk mee om wordt gegaan. 
 
Communicatie in het algemeen. 
 

EVA 
 
De ontmoetingsplek is gerealiseerd en op vrijdagmiddag kunnen o.a. de senioren van de 
Oranjebuurt hier terecht. Zie verder bij Contactmiddag. 
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Jaarvergadering (van start t/m) 2016 
 
Notulen van de 1ste jaarvergadering van de Oranjebuurt op dinsdag 18 april 2017. 
Aanvang: 19.30 uur, locatie: Petrus Bandenschool. 
 
Aanwezig: alle leden van de werkgroepen Bestuur, Groen, Communicatie, EVA en 
Buurt nieuwsblad; een vertegenwoordiging vanuit de werkgroepen Contactmiddag, 
Parkeerbeleid, Burenhulp, Veiligheid (Verkeer), Criminaliteit & Overlast, Buurtactiviteiten en 
Nieuwjaarsborrel; bewoners van de Oranjebuurt, welke gehoor gaven aan de uitnodiging. 
In totaal waren er 55 Oranjebuurtbewoners aanwezigen. 
 
Afgemeld: Linda Peters (werkgroep Kind & Jeugd en Parkeerbeleid, Dorine Pappers, Paul de 
Mulder, Carla Kleeven-van den Munckhof, Peter Custers,  
 
 
 
Doel van de bijeenkomst was: Het elkaar bijpraten over de activiteiten van de 
werkgroepen, voortgang, wensen en verwachtingen. Dit alles om onze Oranjebuurt nog 
aantrekkelijker te maken voor haar bewoners. 
Vooraf gaf Piet Kroft aan hoe in onze Oranjebuurt gewerkt wordt aan de leefbaarheid van 
onze buurt. 
Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor die leefbaarheid, als iemand of een groep iets wil 
doen om dat te bevorderen, komt zij/hij zelf met een plan en met mensen die het met haar/ 
hem willen realiseren. Bij voldoende draagvlak volgt automatisch de nodige financiering, mits 
passend binnen de buurtbegroting. 
Een vergadering, zoals deze, kan al over toekenning van middelen beslissen, het geld is nl. 
van de buurt en haar bewoners. 
Werkgroep Jeugd (Linda Peeters): Hebben vorig 
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Financiën 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkregen subsidie van de gemeente 
Venray, donaties en schenkingen.  
 
Subsidie 
5 juni 2016 heeft de Stichting bij de gemeente Venray een subsidie aanvraag ingediend.  
Op 5 juli 2016 heeft de gemeente Venray hier een positief besluit over genomen.  
De subsidieverstrekking is als volgt opgezet: startsubsidie van € 1000,-- en daarnaast € 0,30 
per inwoner en € 4000,-- als leefbaarheidssubsidie. 
 
Inkomsten   Uitgaven   
Startsubsidie ( 05-07-2016)  €  1.000,00 Drukwerk  €      124,63  
Leefbaarheidssubsidie ( 13-10-2016)  €  4.887,00 Contactmiddag  €      328,21  
Inwonersafhankelijke subsidie ( 13-10-2016)  €     337,00 Burenhulp  €      165,00  
    Bijeenkomsten / vergaderingen  €      400,00  
    Kind & Jeugd  €      100,05  
    Waardering vrijwilligers  €      241,35  
    Bankkosten  €        57,00  
    Leges gemeente  €        24,79  
    Diversen  €      134,01  
    Saldo (31 december 2016)  €   4.648,96  
        
Totaal  €  6.224,00     €   6.224,00  

 
 
 
In de verslagperiode zijn geen financiële bijdragen van derden ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venray, mei 2017 
 
 
 

De werkgroep ‘Bestuur’ stichting Oranjebuurt Venray 
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