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Organisatie van de Stichting Oranjebuurt Venray 

De werkgroep ‘Bestuur’:  

 
De samenstelling per 31 december 2019 was als volgt:  
Voorzitter: Piet Kroft  
Secretaris: Marius Reijnen  
Penningmeester: Hein van Laarhoven  
Overige bestuursleden: Yvonne Wismans, Bernadette Hellegers, Susan Wijnhoven, 
Eleonoor Clermonts, Roland Heesbeen 
 
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.  
 
Plaatsgevonden activiteiten: Naast het organiseren van de jaarvergadering en de subsidieafhandeling 
bij de gemeente heeft het bestuur ook actief deelgenomen aan het wijkradenoverleg voor met name 
de Venray-brede zaken.  
Het bestuur is afgelopen jaar 6 keer bijeengeweest. Er was veel aandacht voor de samenwerking met 
de Petrus’ Bandenschool en de lopende zaken in de Oranjebuurt 
Waar nodig werden de werkgroepen ondersteund en geholpen bij hun activiteiten. Er werd een 
speciale bijeenkomst met vertegenwoordigers van de werkgroepen georganiseerd, om elkaar te 
informeren over de stand van zaken.  
Ook werd er een feestavond voor de vrijwilligers uit de Oranjebuurt georganiseerd. 
Vanaf december 2019 wordt er door het bestuur maandelijks overleg gevoerd. 
Een aantal ambtenaren van de gemeente (inclusief burgemeester Hans Gilissen) kreeg de 
mogelijkheid de Oranjebuurt te leren kennen. 
 
Speerpunten voor 2020: Ook in 2020 hoopt het bestuur op de ingeslagen weg verder te gaan.  
De continuering van de activiteiten van de verschillende werkgroepen blijft centraal staan. Samen 
bereiden wij ons voor om ook na 2025 een duurzame, leefbare en plezierige Oranjebuurt te hebben 
voor alle bewoners (jong en oud).  
De samenwerking met de Petrus’ Bandenschool zal concretere vorm gaan krijgen.  
Continuering van met name de formele functies in het bestuur (voorzitter, penningmeester en 
secretaris) is een punt van aandacht.  
  
 
 
In de Oranjebuurt zijn diverse werkgroepen actief, maar waarvan de werkgroep ‘Bestuur’ het 
aanspreekpunt is.  
 
 
Hierna volgt het overzicht, samenstelling en status per 31-12-2019 van alle actieve werkgroepen in 
2019. 
Uiteraard was de ene werkgroep meer actief dan de ander, maar dat is logisch. 
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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. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: De werkgroep hield zesmaal een vergadering, waarbij de lopende en 
nieuwe aanvragen werden doorgenomen. 
In 2019 zijn er 32 hulpvragen ontvangen, wederom een stijging (7% t.o.v. 2018). Alle aanvragen 
werden gehonoreerd en door inzet van hulpbieders uit de Oranjebuurt opgelost. 
Deze hulpvragen bestonden uit: 16 maal naar de Oranjetreffers (eerste bezoek, vervoer, e.d.); 11 maal 
klusjes in of om het huis; 3 maal vervoer naar elders; 2 maal advies (persoonlijke alarmering, 
druppelbril). 
Andere activiteiten: gesprek met vrijwilliger i.v.m. aanmelding; huisbezoek; contacten met / advies 
verstrekken aan wijkvereniging Vlakwater; contacten met andere werkgroepen; contacten met de 
gemeente (blad vegen / schoonhouden buurt). 
Voorts zijn er contacten geweest met de wijkverpleegkundige, Synthese en de Zorggroep. 
De contacten met de werkgroep Contactmiddag (Oranjetreffers) zijn uitgebreid naar bijna wekelijks, 
want door bemiddeling van de werkgroep Burenhulp wordt deze meer bezocht. 
Er werden enkele malen signalen ontvangen over mensen die vaak alleen zijn.  
Deze buurtbewoners werden bezocht en dit heeft geleid tot goede gesprekken. Soms resulteerde het 
zelfs in deelname aan de Contactmiddag. 
Hulpbieders geven aan, dat hulpvragen welke de eerste keer via de werkgroep verliepen, nu vaak 
rechtstreeks worden gedaan. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. 
 
Speerpunten voor 2020: Door hun werk wil de werkgroep de buurtbewoners activeren om zelf meer 
naar anderen om te kijken en er voor anderen te zijn, als het nodig is. 
  

De werkgroep ‘Buurt nieuwsblad’:  

 
Contactpersoon: Sies Liebrand 
Werkgroepsleden, c.q. Redactie: Dagmar Matthijssen en Sies Liebrand 
 
Specifieke doelstelling/taken: Het uitgeven van een nieuwsblad voor de Oranjebuurt-bewoners, omdat 
nog steeds veel bewoners van de Oranjebuurt geen gebruikmaken van de digitale media, zoals 
website, WhatsApp, Facebook. 
Op deze manier blijven zij ook op de hoogte van de activiteiten van de diverse werkgroepen en het 
gebeuren in het algemeen in de Oranjebuurt. 
Het nieuwsblad wordt viermaal per jaar uitgegeven. (in principe gelijk met de seizoenswisseling) 
 
Plaatsgevonden activiteiten: Op 21 december werd het eerste nieuwsblad uitgegeven. 
  

De werkgroep ‘Communicatie’:  

 
Contactpersoon: Matt Botden 
Werkgroepsleden: Hein van Laarhoven, Roland Heesbeen en Matt Botden 
 
Specifieke doelstelling/taken: Het regelen en kanaliseren van de communicatie en communicatielijnen 
tussen het bestuur, de diverse werkgroepen, de Oranjebuurt en daarbuiten. 
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Plaatsgevonden activiteiten: Onderhoud en actueel houden van de website www.oranjebuurtvenray.nl  
Het toegevoegde Privacyreglement up-to-date houden. 
Vorig jaar zijn er 32 berichten op de website geplaatst. In vergelijking met voorgaande jaren: 2016 → 
2,53 /mnd., 2017 → 2,33 /mnd., 2018 → 2,75 /mnd., 2019 → 2,75 /mnd. 
Het bijhouden van het bezoekersaantal van de website.  
Totaalaantal bezoeken uit Venray in 2019: 2128. In november werd de website 271 maal bezocht, 
daarentegen in augustus slechts 36 maal. 
Het bezoek aan de website was in 2018 t.o.v. 2017 gedaald. Echter dit jaar t.o.v. 2018 is het website 
bezoek bijna verdubbeld. Daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van Facebook. 
Onderhoud van het Facebookaccount (136 volgers). 
Voor de Oranjebuurt is dit jaar een aparte pagina gemaakt en deze Facebookpagina heeft inmiddels 
51 volgers. Dit Facebookaccount en -pagina zijn speciaal opgezet om ook de jongeren in onze buurt 
te bereiken. Afgelopen jaar werden er 15 berichten, c.q. evenementen op Facebook geplaatst. 
Verzorgen van de mailing aan de buurtbewoners, welke hun mailadres hebben verstrekt.  
Als voorbeeld: 98 Oranjebuurtbewoners willen geïnformeerd worden, wanneer nieuws is. 
Er zijn 182 Oranjebuurtbewoners lid van de Oranjebuurt-NOOD-WhatsAppGroep. 
De Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep heeft 116 leden. (status 31 december 2019) 
De meldingen welke in 2019 via de Oranjebuurt-NOOD-WhatsAppGroep werden verstuurd, zijn 
adequater dan voorgaande jaren. De SOCIAL-WhatsAppGroep is hier duidelijk pré aan. 
Het kan nog altijd beter, door meer gebruikt te maken van PB’s. 
Het completeren en bijhouden van het adressenbestand van de Oranjebuurtbewoners, waar 
vertrouwelijk mee wordt om gegaan. 
Communicatie in het algemeen. 
  

De werkgroep ‘Contactmiddag’:  

 
Contactpersonen: Franka van de Leur en Bernadette Hellegers 
Werkgroepsleden: Mien Spreeuwenberg, Gerda Janssen, Theo Polman, Louis van Bracht, Jacques 
Michels, Franka van de Leur en Bernadette Hellegers 
 
Specifieke doelstelling/taken:  
Een ontmoetingsplek creëren voor de buurtbewoners van 50+ voor een praatje, kaartje, drankje, 
hapje, sinterklaasviering, kienen, kerstmiddag, enz.  
De ontmoetingsmiddag is in principe elke vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: 
Er zijn 50 ontmoetingsmiddagen geweest, welke gemiddeld door 29 mensen werd bezocht. Dit zijn 
veelal dezelfde personen. 
Echter t.o.v. het voorgaande jaar is er een stijging van ruim 10%. 
Het zijn niet alleen de activiteiten en de ontmoetingen onderling, die de bezoekers aanzet om te 
komen, maar ook de leuke gesprekjes en alle vriendschapsbanden, welke inmiddels zijn ontstaan 
onder deelnemers en vrijwilligers. De groep groeit nog steeds.  
De werkgroep Burenhulp is in 2019 een belangrijke schakel en steun geweest. 
Ook de samenwerking met EVA is heel goed. 
 
De activiteiten zijn merendeels kaarten, spellen en kien-middagen. 
Aan de deelname van de activiteiten zijn geen kosten verbonden. Alleen het gebruik van de koffie en 
thee moet betaald worden. 
 
Er is zesmaal een eetactiviteit georganiseerd, inclusief de barbecue. De eigen vrijwilligers hebben 
weer gekookt met een geweldig resultaat. Gemiddeld hebben we 32 personen kunnen laten eten en 
dat alles voor een redelijke prijs. 
 
In augustus was het jaarlijkse uitstapje. Met 24 personen naar De Anfra tuinen in Grashoek, wat een 
prachtige middag was. Het uitstapje werd afgesloten met een heerlijke maaltijd bij Chris Janssen van 
Cafetaria Thielen. 

http://www.oranjebuurtvenray.nl/


 

 

4 

Met wat sponsoring, van SV Venray en Cafetaria Thielen en natuurlijk de Oranjebuurt, hebben we dit 
samen kunnen bekostigen. 
 
Aan het eind van het jaar werd er weer een sfeervolle kerstmiddag gehouden. Deze middag was 
onder begeleiding van livemuziek, gespeeld door Jac. Spreeuwenberg. 
Gezamenlijk veel oude kerstliedjes gezongen en daarna genoten van een heerlijk kerstdiner. 
 
Kortom, wederom een succesvol en positief jaar. 
 
Speerpunten voor 2020:  
De werkgroep wil graag, dat er nog meer mensen kunnen deelnemen aan deze middag. 
Consequentie hiervan er is dan te weinig ruimte. Daarom is de werkgroep op zoek naar een oplossing 
voor het ruimtegebrek. 
Maar in ieder geval op deze wijze doorgaan en de mensen laten genieten van de activiteiten. 
  

De werkgroep ‘Duurzaamheid’:  

 
Contactpersoon: Marcel Creemers 
Werkgroepsleden: Ger Hellegers, Sjef Pappers, Roland Heesbeen, Marcel Creemers 
 
Specifieke doelstelling/taak: De Oranjebuurt leeftijdsbestendig maken en houden, waarin 
verduurzaming in onze buurt een grote rol speelt. Dit kan gaan over energiebesparing, isolatie, 
zonnepanelen, regenwater infiltratie, etc. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: In februari 2019 is er geënquêteerd door de gehele Oranjebuurt. De 
uitslagen van deze enquête heeft de werkgroep Duurzaamheid in maart 2019 gepresenteerd tijdens 
de jaarvergadering.  
Vanuit de enquête zijn er een 4-tal speerpunten door de werkgroep nader onderzocht: collectieve 
aankoop zonnepanelen, infiltratie mogelijkheden hemelwater, domotica en zonneboiler/warmtepomp. 
Gaande het jaar heeft de werkgroep zich geconcentreerd op met name: collectieve aankoop 
zonnepanelen en infiltratie mogelijkheden hemelwater.  
 
Voor deze twee onderdelen heeft de werkgroep:  
✓ een collectieve aankoop overeenkomst kunnen sluiten met Zongarant voor het leveren en 

monteren van zonnepanelen, 

✓ in samenwerking met gemeente Venray, alle mogelijkheden voor het ontkoppelen van de HW- 

rioleringen onderzocht voor zowel de uitvoering als de subsidieering. 

Van beide onderdelen staan de mogelijkheden inmiddels op de website van de Oranjebuurt. 

Speerpunten voor 2020: Bewoners, indien nodig, ondersteunen in hun keuze voor aanschaf van 
Zonnepanelen. 
✓ Advies/ondersteuning bij het afkoppelen van de HWA-riolering. (nee, we komen niet graven) 
✓ Oppakken van de nog openstaande punten vanuit de enquête. 

  

De werkgroep ‘Groen’:  

 
Contactpersoon: Jacq Oomen 
Werkgroepsleden: Mart Knelissen en Jacq Oomen 
 
Specifieke doelstelling/taken: Een nog groenere buurt organiseren. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: Tijdens het bezoek van de gemeente (zie ook Bestuur) is ook stil gestaan 
bij de bomenplant in de Prins Hendrik- en Prinses Beatrixstraat. Hier staan suikeresdoorns die tot 30 
meter hoog kunnen worden, daarentegen staan op andere plaatsen Zweedse lijsterbessen en 
westerse platanen, welke aanmerkelijk minder hoog worden. Daarom is er vooral aandacht gevestigd 
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op de hoogte van de bomen en de diverse kosten, die er al gemaakt zijn, door de opwaartse 
worteldruk. Ook is er gewezen op de bomen in de Prins Bernhardstraat, deze blijven binnen een 
bepaalde hoogte en kennen geen opwaartse worteldruk.  
Het plan was om deze in de gehele Oranjebuurt te planten. 
Veel bomen in de Prins Hendrik- en Prinses Beatrixstraat staan te dicht bij de huizen met het risico, 
dat bij storm deze snelgroeiende bomen een grote kans maken om te scheuren, met alle gevolgen 
van dien. 
Tijdens de ‘rondetafelgesprekken’ is hier nogmaals over gesproken. De burgemeester was zeker geen 
voorstander van het rooien van deze bomen, echter hij is geen boomspecialist en woont niet in die 
straten. Zeker: het groen moet je koesteren, maar ook luisteren naar zorgen en vragen van de 
bewoners. 
 
Het is bekend, vanuit ons laatste gesprek met desbetreffende ambtenaren, dat de gemeente geen 
echt bomenbeleid heeft: men werkt hierbij op ad hoc basis. Wel is het snoeionderhoud van eenmaal in 
de vijf jaar, naar eenmaal in de drie jaar gegaan. Is dit voldoende voor deze bomen en blijft het bij 
storm veilig??? (zie verslag van 20-10 2015) 
 
Speerpunten voor 2020:  
N.a.v. het voorgaande een aantal vragen: Hoe gaan we hier verder op de korte en lange termijn mee 
om? Nog een keer rond de tafel met de juiste mensen? Een brief aan de gemeente sturen met de 
handtekeningen van alle bewoners in deze twee straten? Met een grotere delegatie uit de Oranjebuurt 
naar de gemeente toe? 
De wens is duidelijk naar de gemeente: - Andere bomen (of minder bomen?); - Kijken naar de 
erfgrens; - Kijken naar de worteling. 
  

De werkgroep ‘Jeu de Boules’:  

 
Werkgroepsleden (tevens contactpersoon): Joos Heesen en Sjaak Michels 
 
Specifieke doelstelling/taken: Het spelen van jeu de boules op het Kolkplein. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: Iedere liefhebber kon tijdens de zomermaanden op maandagavond jeu 

de boules spelen op het Kolkplein. 

Speerpunten voor 2020: Het continueren van de jeu de boules activiteit.  
Bij goed weer, in het voor- en najaar, wordt het speelveld ook op de dinsdagmiddag voor deze sport 
gebruikt.  
Mogelijk wordt het speelveld dit jaar verbeterd. 
  

De werkgroep ‘Kind en Jeugd’:  

 
Contactpersoon - Algemeen: Linda Peters 
Contactpersoon - Sint Maarten viering: Geebie van Waaijenburg 
Contactpersoon – Panna voetbaltoernooi: Paul Goumans 
 
Werkgroepsleden: Geebie van Waaijenburg, Femke van de Putten, Danielle Stevens,  
Sandra van der Horst en Linda Peters 
Werkgroepsleden van Panna voetbaltoernooi: John van Veghel, Niels Hermsen, Niek Spronken,  
Tom Voermans en Paul Goumans 
 
Specifieke doelstelling/taken: De werkgroep inventariseert de wensen van de jeugd in de Oranjebuurt 
ten aanzien van activiteiten en voorzieningen. Zij proberen hierop aan te sluiten door deze wensen 
zelf te realiseren of daarvoor nieuwe mensen te benaderen c.q. te motiveren. Waar nodig zullen zij 
ondersteunen en meedenken in nieuwe initiatieven. 
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Plaatsgevonden activiteiten: In november 2019 vond voor de 4de maal de Sint-Maarten viering plaats 
op het schoolplein van de Petrus’ Bandenschool. De school heeft ook dit jaar weer alle medewerking 
verleend om dit evenement te laten slagen. De opkomst was dit jaar hoger dan voorgaande jaren (197 
deelnemers).  Enkele dagen voor de viering is er op de locatie Petrus’ Bandenschool weer een 
knutselactiviteit (lampion knutselen) georganiseerd, welke is bezocht door 60 kinderen en hun 
ouders/begeleiders  
 
In de zomer werd voor de 2de maal het Panna voetbaltoernooi georganiseerd.  
Dit toernooi is wederom een succes gebleken en krijgt wederom een vervolg. Ook hier is volledige 
medewerking van de Petrus’ Bandenschool ervaren.   
Het schoolplein was ingericht met een opblaasbaar voetbalveld en er waren allerlei voetbal 
gerelateerde activiteiten. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar hebben deelgenomen.  De teams 
bestonden uit kinderen uit de Oranjebuurt, evt. met hun vrienden/vriendinnen. Dus ook kinderen uit 
andere wijken hebben deelgenomen.  
 
Speerpunten voor 2020:  
De knutselactiviteit (lampion maken) en de Sint-Maarten viering staan weer gepland voor de maand 
november. 
In de zomer staat de organisatie van het Panna voetbaltoernooi op de planning,  
Nieuwe activiteit: Er ligt een idee om in de maand oktober of november een ruilbeurs voor 
kinderspeelgoed te organiseren.  
Dit in het kader van duurzaamheid, Sinterklaas en/of Kerst. 
  

De werkgroep ‘Nieuwbouw Bernhardstraat’:  

 
Werkgroepsleden  (tevens contactpersoon): Sjef Pappers, Jos Reijs, Sies Liebrand en Bianca Pelders 
 
Specifieke doelstelling/taken: Het actief volgen van de plannen van Wonen Limburg om enkele 
woonblokken aan de Bernhardstraat te vervangen door nieuwbouw.  
 
Plaatsgevonden activiteiten: De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met Wonen Limburg en de 
Gemeente Venray. Er is door beide partijen de toezegging gedaan om de werkgroep nauw te blijven 
betrekken bij de ontwikkeling van de plannen.  
Wonen Limburg is momenteel nog met verschillende partijen aan tafel om een ontwerp te realiseren 
die vervolgens financieel en technisch uitvoer- en haalbaar zijn.  
 
Speerpunten 2020: De ontwikkelingen actief bewaken en meer omwonenden hierbij betrekken. 
  

De werkgroep ‘Nieuwjaarsborrel’:  

 
Contactpersoon: Gerda van Bon 
Werkgroepsleden: Tanja Berkers en Gerda van Bon 
 
Specifieke doelstelling/taken: Organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor de 
Oranjebuurtbewoners. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: Op zondag 12 januari was weer de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.  
Ook in 2020 werd deze weer goed bezocht. Het was een gezellig samenzijn onder het genot van een 
drankje en een hapje. De sfeer was uitstekend.  
Graag zien we iedereen weer terug volgend jaar. De 2de zondag in januari 2021.  
Vergeet niet je buren mee te nemen. 
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De werkgroep ‘Oranjebuurt/Petrus Banden’:  

 
Contactpersoon: Piet Kroft 
Werkgroepsleden: Lambert Manders, Eleonoor Clemonts, Susan Wijnhoven en Piet Kroft 
 
Specifieke doelstelling/taken: Petrus’ Bandenschool bombarderen als HET centrum van de 
Oranjebuurt en dit te bereiken door op verschillende fronten een samenwerkingsverband aan te gaan. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: Afgelopen jaar is de samenwerking met de Petrus Bandenschool 
geïntensiveerd en gezocht naar uitbreiding van samenwerkingsmogelijkheden op weg naar het 
daadwerkelijke centrum van onze buurt. Gekeken naar praktische mogelijkheden, waar beiden profijt 
van hebben. 
Een klusgroep is in het leven geroepen en heeft al enkele kleine klussen verricht, zoals verwijderen 
onkruid en schilderwerk. 
Ook heeft de Oranjebuurt al meerdere malen gebruik kunnen maken van ruimte van de  
Petrus’ Bandenschool. 
 
Speerpunten 2020: Er wordt een verklaring ‘Samenwerkingsintentie tussen Petrus’ Bandenschool / 
Oranjebuurt Venray’ getekend. 
Onderzoek naar ruimte in de school voor verschillende buurtactiviteiten.  
Indien de omstandigheden optimaal gemaakt kunnen worden, zal eind 2020 de groep Oranjetreffers 
verhuizen van Eva naar de Petrus’ Bandenschool. 
De mogelijkheid tot het aanbrengen van een gezamenlijk informatiebord wordt onderzocht. 
  

De werkgroep ‘Parkeerbeleid’:  

 
Contactpersoon: Lambert Manders 
Werkgroepsleden: Linda Peters, Marius Reijnen, Piet Kroft, Roland Heesbeen en Lambert Manders 
 
Specifieke doelstelling/taken: Het voornaamste is voor eenieder de veiligheid te waarborgen  
(= prioriteit één) en daarnaast de overlast voor de bewoners te beperken. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: Indien nodig blijft de werkgroep in overleg met de gemeente. Dit heeft dit 
jaar geresulteerd in het plaatsen van enkele paaltjes nabij cafetaria en kruising Oranjestraat-
Wilhelminastraat en nabij de school, zodat de kinderen veilig, en zonder problemen te hebben van 
geparkeerde ouderauto’s, kunnen oversteken richting Wilhelminastraat. 
  

De werkgroep ‘Pleinen’:  

 
Contactpersoon: Tom Vaessen 
Werkgroepsleden: Kim Cortenbach, Bart van der Sterren, Stan Verhaag, Annemiek Manders,  
Tom Voermans en Tom Vaessen  
(van Kolkweg, Prins Hendrikstraat, Oostsingel en Wilhelminastraat) 
 
Specifieke doelstelling/taken: Onderzoek verbetering verkeersveiligheid rondom de  
Petrus’ Bandenschool. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: De werkgroep Pleinen heeft diverse ophaal sessies gehad met 
leerlingen, ouders, Oranjebuurtbewoners en de school. Deze diverse sessies hebben heel veel 
informatie opgeleverd waar de werkgroep mee aan de slag is gegaan. Er liggen inmiddels een paar 
mogelijkheden die, op basis van de ingebrachte ideeën, tot een eerste schets hebben geleid.  
 
Speerpunten 2020: Deze ideeën worden in het eerste kwartaal van 2020 voorgelegd aan de inwoners 
en betrokkenen. 
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Op deze manier kan de werkgroep de volgende stappen gaan zetten om het gebied rondom 
schoolplein en Kolkweg te verbeteren op de gebieden: verkeersveiligheid, groene omgeving en het 
stimuleren van ontmoeting. 
Ook is er onderzoek naar de mogelijkheid om buiten een gezamenlijk infobord te plaatsen 
  

De werkgroep ‘Welkom’:  

 
Contactpersoon: Yvonne Wismans 
Werkgroepsleden: Riet Duijghuisen en Yvonne Wismans 
 
Specifieke doelstelling/taak:  
Het verwelkomen van nieuwe bewoners in de Oranjebuurt, waarbij informatie wordt verstrekt over de 
werkgroepen en overhandigt tevens een enquêteformulier van werkgroep Burenhulp.  
 
Ook de nieuwe baby’s in de Oranjebuurt worden verwelkomd. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: In 2019 heeft de werkgroep tien nieuwe bewoners verwelkomd. Zij 
kregen niet alleen informatie, maar ook een toepasselijk presentje aangeboden. 
Ook werden er drie nieuwe baby’s verwelkomd met een kaartje en een presentje. 
 
Speerpunten 2020: Het bereiken van alle nieuwe bewoners, inclusief de pasgeboren baby’s. 
Om dit te realiseren wil de werkgroep per straat iemand benaderen om hen te informeren over 
nieuwkomers. 
Daarbij blijft het belangrijk dat iedereen de werkgroep hierover informeert, zodat er niemand wordt 
gemist. 
  

De werkgroep ‘2Switch’:  

 
Contactpersoon: Roland Heesbeen 
Werkgroepsleden: Piet Kroft en Roland Heesbeen  
 
Specifieke doelstelling/taak: Het oorspronkelijke doel was het analyseren van mogelijke gevolgen van 
de vestiging van de kringloopwinkel 2Switch in de Wilhelminastraat. De aandacht lag hierbij op het 
risico voor de veiligheid. 
Het huidige doel: Het bewaken van de, met de gemeente, gemaakte afspraken over verkeersdrukte 
en de parkeerdruk, de uitrit en het geluidsoverlast. De knelpunten (hinders) worden besproken met de 
betrokkenen, waarbij het uiteindelijke doel is: het voorkomen van overlast. 
Oplossingen zijn echter beperkt gezien de bestaande vergunningen. 
 
Plaatsgevonden activiteiten: De stand van zaken werd besproken met de gemeente en 2Switch.  
T.a.v. geluid en verkeer zijn er geen aanpassingen aangebracht. De werkgroep heeft in een brief aan 
de gemeenteraad en B&W kenbaar gemaakt, dat de overlast veel minder is dan verwacht, waar de 
gevoerde actie van de werkgroep gebaseerd was. 
 
Speerpunten voor 2020: Het overleg, wat voorheen om het half jaar plaatsvond, zal nu jaarlijks 
plaatsvinden tussen 2Switch, de gemeente en de werkgroep. Aan de orde komen zaken als: parkeren 
op de stoep in de Wilhelminastraat, gevaren bij de uitrit en herrie rond de afvalcontainers en in- en 
uitladen van vrachtwagens. Maar de werkgroep blijft de vinger aan de pols houden. 
  

Als laatste de werkgroepen, welke in 2019 niet actief waren. 

De werkgroepen ‘Buurtactiviteiten’, ‘Criminaliteit & Overlast’ en ‘Veiligheid (verkeer)’ zijn niet 
actief geweest in 2019.  
 
In 2019 zijn er zijn geen werkgroepen opgeheven. 
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Financiën 

 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkregen subsidie van de gemeente Venray, 
donaties en schenkingen.  
 
Subsidie 
De subsidieverstrekking is opgebouwd uit twee delen: een inwonersafhankelijke subsidie en een 
leefbaarheidssubsidie. 
 
 

Inkomsten    Uitgaven   

Banksaldo (28 december 2018) €  7.181,97 Drukwerk € 65,00  

Subsidie gem. Venray (21-02-2019)  € 4.984,00 Contactmiddag (EVA) € 1.868,09  

    Burenhulp (incl. telefoonkosten) € 447,91  

   Bijeenkomsten / vergaderingen € 217,38  

    Kind & Jeugd € 688,00  

   Welkom in de buurt € 752,70 

     Waardering vrijwilligers € 496,36  

     Bankkosten € 126,00  

     Nieuwjaarsborrel € 286,82  

     Diversen € 332,09  

         

     Eigen Vermogen (31-12-2019) € 6.885,62  

Totaal € 12.165,97   €  12.165,97 

 
Cash per 31 december 2018: € 184,30 Cash per 31 december 2019: € 141,80 
 
 
 
Venray, februari 2020 
 

De werkgroep ‘Bestuur’ Stichting Oranjebuurt Venray 


