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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 en van de financiële situatie van de Stichting in 2017.  
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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’:  
 
De samenstelling per 31 december 2017 was als volgt:  
Voorzitter: Piet Kroft  
Secretaris: Marius Reijnen  
Penningmeester: Hein van Laarhoven  
Bestuurslid: Lambert Manders 
Bestuurslid: Yvonne Wismans 
 
 
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, het bewaken op hoofdlijnen van het algemeen beleid, het maken van de 
jaarlijkse begroting en exploitatierekening en het stimuleren en 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 in 2017 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 31-12-2017: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Parkeerbeleid’:  
 
Contactpersoon: Lambert Manders 
Werkgroepsleden: Linda Peters, Marius Reijnen, Piet Kroft, Roland Heesbeen 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 31-12-2017: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Burenhulp’:  
 
Contactpersoon: Gerrit van Dijck 
Aanspreekpunt coördinatieteam: Ine Thielen 
Bereikbaarheid van de werkgroepsleden: dagelijks via tel. 06 1061 9564 
Werkgroepsleden: Annalie Kersten, An Leyssen, Ine Thielen en Gerrit van Dijck 
 
Specifieke doelstelling/taken: De ‘ouderwetse Naoberhulp’ (burenhulp) in de Oranjebuurt in 
een modern jasje steken. 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 31-12-2017: Actief 
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De werkgroep ‘Kind en Jeugd’:  
 
Contactpersonen: Linda Peters en Judith Creemers 
Werkgroepsleden: Martine Josten, Hinde Voermans, Loes Schrooten, Sjang Vollenberg, 
Emily Schwaghofer, Tom Vaessen, Sander Brugmans 
 
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 31-12-2017: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Nieuwjaarsborrel’:  
 
Contactpersoon: Tanja Berkers 
Werkgroepsleden: Tanja Berkers en Gerda van Bon 
 
Specifieke doelstelling/taken: Organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor de 
Oranjebuurtbewoners. 
 
Status per 31-12-2017: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Groen’:  
 
Contactpersoon: Jacq Oomen 
Werkgroepsleden: Jacq Oomen 
 
Specifieke doelstelling/taken: Een nog groenere buurt organiseren. 
 
Status per 31-12-2017: Actief 
 
 

De werkgroep ‘Communicatie’:  
 
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 31-12-2017: Actief 
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Hierna een overzicht van de werkgroepen, welke in 2017 niet actief waren of zijn opgeheven. 
 

De werkgroepen ‘Veiligheid (verkeer)’, ‘Criminaliteit & Overlast’, ‘Buurtactiviteiten’ en 
‘Buurt nieuwsblad’ zijn niet actief geweest in 2017. 
 

De werkgroep ‘Petrus Banden moet blijven’ opgeheven. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 



 

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 
 
Plaats: EVA-gebouw, Dr. Poelsstraat 8 
In 2017 was er 51 maal een ontmoetingsmiddag, welke gemiddeld door 25 mensen wordt 
bezocht. Dit zijn veelal dezelfde personen.  
Het zijn niet alleen de activiteiten en de ontmoeting onderling, die de bezoekers aanzet om te 
komen, maar ook de geanimeerde gesprekjes en alle vriendschapsbanden die inmiddels zijn 
ontstaan onder de deelnemers en de vrijwilligers. Kortom het is een heel hechte groep 
geworden. 
De groep groeit nog steeds, maar de werkgroep wil graag, dat er nóg meer mensen kunnen 
deelnemen aan deze middag. 
Huidige activiteiten merendeels kaarten, spellen, een kien-middag. 
De samenwerking met EVA is constructief te noemen. 
Ook de buurthulp is in 2017 een belangrijke steun geweest. 
In 2017 werd er zeven maal een eetactiviteit georganiseerd. De eigen vrijwillige top koks 
hebben weer gekookt met een geweldig resultaat. Gemiddeld gaven er 30 personen zich op. 
En dat alles voor een redelijke prijs.  
Als kers op de taart werd eind november 2017 door wethouder Anne Thielen ‘de Pluum’ 
uitgereikt. Deze onderscheiding is een waardering en beloning voor het vele ondersteunende 
werk van alle betrokken vrijwilligers van de ‘Contactmiddag’. 
Aan het eind van het jaar 2017 is er een kerstmiddag gehouden met muzikale ondersteuning 
en een optreden van een engel en een herder, welke beiden een mooie voordracht hielden.  
Aan de deelname van de activiteitenmiddag zijn géén kosten verbonden.  
Kortom al met al een succesvol en positief jaar. 
 
Speerpunten voor 2018:  
Het begrip ‘inloopmiddag’ komt nog niet voldoende tot zijn recht. Onderzoek om 
andersoortige activiteiten te organiseren. Een kleine werkgroep buigt zich momenteel over 
hoe we deze ontwikkelingen gestalte kunnen gaan geven.  
Door de goedkeuring van de begroting organisatie in het voorjaar/zomer van extra leuke 
dingen voor de bezoekers.  
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Parkeerbeleid 
 
Het parkeerbeleid met de impact hiervan op de Oranjebuurt is continu gemonitord. Door het 
nieuwe parkeerbeleid ontstaan er andere knelpunten. Hierover blijft de werkgroep 
voortdurend in gesprek met de gemeente. 
Overleg vond plaats, met gemeente, andere wijkraden en betrokkenen.  
In het voorjaar stimuleerde de werkgroep de Oranjebuurtbewoners om de, door de gemeente 
uitgegeven enquête over het parkeerbeleid, in te vullen, zodat zoveel mogelijk Oranjebuurt-
bewoners zich lieten horen.  
Zo ook bij de uitgifte van het rapport hiervan. Gevraagd werd om mee te denken en feedback 
te geven.  
Op deze manier bleef de werkgroep de vinger aan de pols houden om de gemeente wakker 
te houden.  
 

Burenhulp 
 
De werkgroep, welke in januari 2016 werd opgericht, bestaat uit vier leden. Van dit 
coördinatieteam is Ine Thielen het aanspreekpunt. Voor de bereikbaarheid heeft de 
werkgroep een Gsm en worden er visitekaartjes verstrekt. 
Er is dringend behoefte aan meer leden voor de werkgroep om de taken beter te verdelen.  
 
Maandelijks is er een vergadering geweest.  
Er waren contacten met de gemeente Venray en diverse instellingen, welke vakkundig zijn 
op het gebied van vrijwilligerswerk, m.n. wijkverpleging (4 x contact), Match (3 x contact), 
steunpunt mantelzorg gemeente Venray (2 x contact) en Synthese (2 x contact). 
De werkgroep heeft in 2017 vijf workshops gevolgd, bij Match drie en bij de gemeente 
Venray twee workshops. 
In 2017 is er veelvuldig contact geweest met de ‘Oranjetreffers’, de wekelijkse bijeenkomst 
van de Oranjebuurtbewoners in het EVA gebouw, gemiddeld tweemaal per maand. Ook is er 
twee maal een gezamenlijk overleg geweest met de werkgroep ‘Contactmiddag’. Hierdoor is 
er een heel goede samenwerking ontstaan. 
 
In 2017 werden er 27 aanvragen ontvangen, bijna een verdubbeling t.o.v. het voorgaande 
jaar. Alle aanvragen werden gehonoreerd dankzij de inzet van 14 hulpbieders uit onze 
Oranjebuurt. Een heel mooi resultaat! 
 
In 2017 zijn er 27 personen geholpen met de volgende activiteiten: 
- Klusjes in en rondom huis, zoals spotje repareren, heg/struik snoeien, snoeiafval afvoeren. 
- Het regelen van vervoer naar fysiotherapie, tandarts. 
- Formulieren invullen, o.a. mantelzorgvergoeding. 
- Buurtbewoners bij elkaar brengen om te ‘buurten’ (8 personen). 
- Elke vrijdagmiddag drie buurtbewoners naar de ‘Oranjetreffers’ brengen in het EVA gebouw. 
- Op verzoek werden er huisbezoeken afgelegd bij drie buurtbewoners. 
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Kind en Jeugd 
 
Op vrijdag 10 november werd voor de 2de maal in de Oranjebuurt de Sint Maarten optocht 
georganiseerd met 175 deelnemers (100 kinderen en 75 volwassenen).  
Deze keer is er meer betrokkenheid gecreëerd onder de buurtbewoners door de kinderen 
aansluitend aan de optocht langs de deuren te laten gaan. Vooraf werden de buurtbewoners 
in een aantal straten benaderd of er interesse was, dat de kinderen mochten aanbellen. Dit 
werd positief ontvangen en er was dan ook veel animo tot deelname. 
Ook in 2018 zal dit evenement worden georganiseerd. De werkgroep is daarvoor op zoek 
naar nieuwe leden om de huidige werkgroep te versterken. 
 
De werkgroep is door Sander Brugmans benaderd met het voorstel om in 2018 een 
voetbaltoernooi c.q. ‘Pannatoernooi’ te organiseren. De werkgroep ‘Kind en Jeugd’ heeft 
meegedacht in de opzet hiervan en de benodigde randvoorwaarden. Het formeren van een 
werkgroep ‘Pannatoernooi’ en enkele vergaderingen hierover hebben in 2017 al plaats 
gevonden.  
 
De wens van een ‘oppascentrale’ heeft in 2017 weinig aandacht gekregen. In 2018 zal 
gekeken worden of er mensen zijn die dit willen realiseren. Mogelijk dat dit gekoppeld gaat 
worden aan het idee van een ‘prikbord’ op de website www.oranjebuurtvenray.nl  
 

Groen 
 
Vanwege de ontwikkelingen rond het parkeren heeft de werkgroep in 2017 geen actie 
ondernomen.  
Voor 2018 zal naar de wensen en mogelijkheden rond de bomen in de verschillende straten 
worden gekeken. Bekend is dat de gemeente geen ‘Bomenbeleid’ heeft. 
 

Communicatie 
 
Onderhoud en actueel houden van de website www.oranjebuurtvenray.nl  
Vorig jaar zijn er 28 berichten op de website geplaatst. 
Verzorgen van de mailing naar de buurtbewoners, welke hun mailadres hebben verstrekt. 
Het bijhouden van het bezoekersaantal van de website.  
Totaal aantal bezoeken in 2017: 1567, waarvan uit Venray: 1311. Uit Venray bezochten er in 
maart 292 onze website en in juli 37 onze website. 
 
Onderhoud van de Oranjebuurt-WhatsApp-groep. Per 31 december 2017 waren er 136 
deelnemers aangesloten. In 2017 hebben zich 20 deelnemers weer afgemeld. 
 
Het completeren en bijhouden van het adressenbestand van de Oranjebuurtbewoners, waar 
vertrouwelijk mee om wordt gegaan. 
 
Opzetten en onderhoud van de Facebookpagina van de Oranjebuurt. Dit is speciaal bedoeld 
om ook de jongeren te bereiken in onze buurt. 
 
Communicatie in het algemeen. 
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Financiën 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkregen subsidie van de gemeente 
Venray, donaties en schenkingen.  
 
Subsidie 
In het najaar van 2016 heeft de Stichting bij de gemeente Venray een subsidie aanvraag 
ingediend voor het jaar 2017.  
Op 6 februari 2017 heeft de gemeente Venray hier een positief besluit over genomen.  
De subsidieverstrekking is opgebouwd uit twee delen: 
een inwonersafhankelijke subsidie en een leefbaarheidssubsidie. 
 
Inkomsten   Uitgaven   
Saldo (31 december 2016)  €    4.888,87  Drukwerk  €         93,17  
Leefbaarheids- en inwoners-   Contactmiddag (EVA)  €    1.355,00  
afhankelijke subsidie (6-2-2017)  €    5.067,00  Burenhulp (incl. telefoonkosten)  €       108,15  
    Bijeenkomsten / vergaderingen  €       861,51  
    Kind & Jeugd  €       157,61  
    Waardering vrijwilligers  €       775,50  
    Bankkosten  €       124,80  
    Leges gemeente  €            5,21  
    Diversen  €       409,12  
    

 
  

    Saldo (31 december 2017)  €    6.065,80  
        
Totaal  €   9.955,87     €   9.955,87  

 
In de verslagperiode zijn geen financiële bijdragen van derden ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venray, februari 2018 
 
 
 

De werkgroep ‘Bestuur’ stichting Oranjebuurt Venray 
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