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De coronaperikelen hebben de Oranjebuurt niet ongemoeid gelaten. 
 
In dit verslag van 2020 lees je over de activiteiten die de vele werkgroepen en bewoners het 
afgelopen jaar hebben ondernomen. Vaak zul je lezen, dat door het coronavirus en de 
beperkende maatregelen die door de overheid werden opgelegd, vele activiteiten niet meer 
konden doorgaan.  
In deze tijd van isolement waarin onderlinge verbondenheid en veerkracht op de proef 
werden gesteld, werden deze activiteiten juist erg gemist. Maar veiligheid gaat boven alles, 
zeker voor de kwetsbare bewoners onder ons.  
In het jaarverslag kun je ook lezen hoe men altijd met persoonlijke inzet en daarbij zelfs 
soms op inventieve wijze, toch vorm heeft gegeven aan ons grootste doel: het verbeteren 
van de onderlinge verbondenheid en het woonklimaat in onze buurt.  
Hiervoor is een diepe buiging op zijn plaats. 
 
Het bestuur maakt ingrijpende personele wisselingen door en functioneert sinds maart 
zonder voorzitter. Zo goed als mogelijk was, werd contact gehouden met de bewoners en de 
vele werkgroepen. De 3-maandelijkse nieuwsbrief die huis-aan-huis werd bezorgd, was 
daarbij een belangrijk middel. 
Elk jaar wil het bestuur en de vele werkgroepen de activiteiten van het afgelopen en de 
plannen voor het nieuwe jaar delen met de bewoners van de Oranjebuurt. Het juiste moment 
hiervoor is tijdens de jaarvergadering, wat de laatste jaren werd gecombineerd met een 
informatieavond over diverse onderwerpen. Denk hierbij aan ‘het afkoppelen van 
hemelwater’, ‘mogelijkheden voor (gezamenlijk) aanschaf van zonnepanelen, ‘isoleren van 
huizen’ of ‘samenwerking met de lokale overheid’.  
 
De jaarvergadering die traditioneel midden maart staat gepland, kan in 2021, door de 
beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus vooralsnog niet doorgaan. 
Transparantie en verantwoording afleggen doen we niet alleen naar de overheid, maar 
bovenal naar onze achterban, de bewoners van de Oranjebuurt. Om dit toch zoveel mogelijk 
te borgen zijn de bewoners, via de Oranjebuurt Nieuwsbrief (huis-aan-huis) geïnformeerd 
over de mogelijkheid om het volledige jaarverslag op onze website www.oranjebuurtvenray.nl 
te lezen of een verkorte papieren versie op te vragen. 
 
Het bestuur ziet uit naar de tijd waarin we onze activiteiten weer op kunnen pakken en verder 
kunnen met de vele plannen die er bij de werkgroepen zijn om de leefbaarheid van onze 
mooie buurt tot ver na 2025 te vergroten.  
Zodra we de activiteiten weer mogen opstarten, zal dit veel veerkracht en energie vragen 
van alle werkgroepen en dat zullen we dan ook zeker nodig hebben.  
Over een feestelijke afsluiting van het coronajaar en het later in dit jaar (2021) organiseren 
van de jaarvergadering wordt nu nagedacht. 
 
 Namens de werkgroep ‘Bestuur’ van de Oranjebuurt  
 Eleonoor Clermonts en Marius Reijnen 

 
 
 
 
Een algemene opmerking over dit verkorte jaarverslag: de samenstelling en doelstelling van de diverse 
werkgroepen kun je vinden op onze website www.oranjebuurtvenray.nl  
Heb je geen toegang tot onze website en wil je toch de info over de werkgroepen, laat het weten.  
(briefje in de bus op Prins Bernhardstraat 82, met naam, adres en onderwerp: jaarverslag) 

http://www.oranjebuurtvenray.nl/
http://www.oranjebuurtvenray.nl/


 

 

2 

Organisatie van de Stichting Oranjebuurt Venray 

De stichting omvat een aantal werkgroepen, waarvan de werkgroep ‘Bestuur’ het aanspreekpunt is. 
Met als hoofdtaken: besturen van de stichting, vaststellen en bewaken algemeen beleid, maken jaarlijkse 
begroting en exploitatierekening en het stimuleren en coördineren van de werkgroepen. 
Hieronder, enkel van de werkgroep ‘Bestuur’, de samenstelling per 31-12-2020. Verder volgt van de actieve 
werkgroepen (in 2020) een opsomming van de plaatsgevonden activiteiten en eventuele speerpunten in 2021. 

Werkgroep ‘Bestuur’ 

Voorzitter: vacant; Secretaris: Marius Reijnen; Penningmeester: Roland Heesbeen; Overige bestuursleden: 
Yvonne Wismans, Bernadette Hellegers, Susan Wijnhoven, Eleonoor Clermonts en Jose Aerts. 
 
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 heeft afgelopen jaar maandelijks vergaderd. Zowel fysiek, in het begin van het jaar, als digitaal 
i.v.m. het coronavirus.  
De grootste aandacht hierbij waren de lopende zaken in de Oranjebuurt. 
Waar nodig werden de werkgroepen ondersteund en geholpen bij hun activiteiten. Een aantal zaken konden 
geen doorgang vinden, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse overleg met de vertegenwoordigers van de 
werkgroepen.  
 
Speerpunten voor 2021:  
Ondanks de pas op de plaats hoopt het bestuur in 2021 weer verder te kunnen met de in 2019 ingeslagen 
weg. 
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 een concretere vormgeven. 
De invulling van de functie van voorzitter in het bestuur is een punt van aandacht.  
 
 
Werkgroep ‘Burenhulp’ – Contactpersoon: Ine Thielen. 
De werkgroep heeft zevenmaal een vergadering, c.q. telefonisch overleg gehouden om de lopende en 
nieuwe aanvragen door te nemen. 
In 2020 zijn er 18 hulpvragen ontvangen. Deze daling is vooral te wijten aan het coronavirus. Alle aanvragen 
(advies, vervoer, klusjes, e.d.). Het kostte meer moeite, maar door de OB-hulpbieders werd dit opgelost. 
Verdere activiteiten, o.a. bezoek bijeenkomst ‘Eenzaamheid’, plaatsen van berichten op de website om in 
deze corona-tijd goed op de buren te letten en waar nodig hulp te bieden. Door deze berichten hebben 
personen zich aangemeld om boodschappen te doen.  
Met de alleenstaande ouderen (bekend bij de werkgroep) werd contact onderhouden  Ingeval dat het slecht 
ging, nam de werkgroep contact op met de familie. Waren mensen bang, dan werd later nog eens gebeld. 
Er werden veelvuldig huisbezoeken gedaan, extra telefoongesprekken gevoerd, regelen van attenties.. 
Mensen werden benaderd om de werkgroep te versterken, helaas nog zonder succes. 
De tegenhanger van het heersende coronavirus is, dat buurtbewoners meer naar elkaar omkijken en dat is 
natuurlijk wel geweldig om te horen in deze rare tijd.  
 
Speerpunten voor 2021:  
Buurtbewoners blijven activeren om hierdoor meer aandacht en tijd te hebben voor de medebuurtbewoners. 
Mensen werden benaderd om de werkgroep te versterken, helaas nog zonder succes. 
 
 
Werkgroep ‘Communicatie’ – Contactpersoon: Matt Botden. 
Onderhoud en actueel houden van de website www.oranjebuurtvenray.nl ; het aan de website toegevoegde 
Privacyreglement up-to-date houden; plaatsen van berichten op de website; bijhouden bezoekersaantal 
website; voor de Oranjebuurt is er een Facebookaccount met 133 volgers en een in 2019 gemaakte aparte 
pagina welke 70 volgers heeft. Facebook is speciaal opgezet om de jongeren in onze buurt te bereiken; 
verzorgen van mailing aan buurtbewoners (bekend mailadres: 366); Oranjebuurtbewoners (88) informeren, als 
er een nieuw bericht op de website is geplaatst. 
211 Oranjebuurtbewoners zijn lid van de Oranjebuurt-NOOD-WhatsAppGroep. Sinds kort zijn we lid van de 
WhatsApp Buurtpreventie groep. (is een bericht relevant voor de Oranjebuurt, dan wordt dit op de app gezet) 

http://www.oranjebuurtvenray.nl/
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De meldingen, verstuurd via de Oranjebuurt-NOOD-WhatsAppGroep, worden steeds adequater, maar 
vergeet niet om, waar nodig, gebruik te maken van Privé Berichten. 
De Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep (voor informatieverstrekking en het sociale aspect). heeft 150 leden. 
Het completeren en bijhouden van het adressenbestand. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan. 
Communicatie in het algemeen. 
 
Speerpunten 2021: 
Combineren van Facebookaccount en Facebookpagina naar één pagina. Onderzoek mogelijkheid, om bij 
een nieuw bericht op de site, buurtbewoners te informeren via een groepsapp, i.p.v. via de mail. 
Distributie ‘Buurtpreventie’ stickers aan de deelnemers (één per adres) van de NOOD-WhatsApp-Groep.  
In samenwerking met de gemeente Venray, plaatsen van Buurtpreventieborden op de toegangswegen. 
 
 
Werkgroep ‘Contactmiddag’ – Contactpersonen: Franka van de Leur en Bernadette Hellegers. 
Leden van de werkgroep moesten helaas veel te vroeg afscheid nemen van medelid Theo Polman.  
Door het coronavirus waren er slechts 11 ontmoetingsmiddagen met gemiddeld 28 personen.  
Met activiteiten zoals kaarten, spellen, kienen en natuurlijk de leuke gesprekjes. Eénmaal is er een maaltijd 
verzorgd. In gezamenlijk overleg met de gemeente is besloten om voorlopig te stoppen met de activiteiten. 
Door te bellen bleef het contact met de Oranjetreffers bestaan. Met Moeder- en Vaderdag werd, bij de 
Oranjetreffers, een aardigheidje afgegeven. Iemand jarig, dan werd een verjaardagskaart bezorgd. 
De samenwerking met werkgroep ‘Burenhulp’ en Eva is prima. 
Kortom, het een kort seizoen met veel ups en downs voor de Oranjetreffers. 
 
Speerpunten voor 2021:  
Met een sterk team van vrijwilligers zorgen dat de mensen blijven genieten van de georganiseerde 
activiteiten Door ruimtegebrek is de werkgroep op zoek geweest naar een oplossing hiervoor. 
Als alles meezit, wordt zo spoedig mogelijk verhuist naar de Petrus’ Bandenschool. 
 
 
Werkgroep ‘Duurzaamheid’ – Contactpersoon: Marcel Creemers. 
Tijdens de algemene vergadering in maart 2020 is er met een kleine groep gesproken over plaatsing van 
zonnepanelen door Bee-Power. 
Enkele Oranjebuurtbewoners hebben zich ingeschreven voor het zonnedakproject ‘Voorde’ in Oostrum. 
Tevens is er gebruikgemaakt van de collectieve inkoopregeling van zonnepanelen bij Zongarant. 
Door de uitbraak van het coronavirus zijn er geen vergaderingen geweest. 

 
Speerpunten voor 2021:  
De werkgroep hoopt dat ze in 2021 hun activiteiten weer op kunnen pakken.  
 
 
Werkgroep ‘Groen’ – Contactpersoon: Jacq Oomen  
Het jaar 2020 was een jaar van een pas op de plaats maken. Covid-19 hield ons in huis. 
 
Speerpunten voor 2021:  
 
 
N.a.v. het bezoek van de gemeente aan de Oranjebuurt eind 2019 zijn er nog steeds een aantal vragen, die 
vooral de (te) grote bomen betreffen in de Prins Hendrik-, Prinses Beatrix- en de Wilhelminastraat.  
Door opwaartse worteldruk zijn reparaties nodig aan bestrating, waterleiding, riolering en zelfs fundering.  
Hoe hier verder mee omgaan? Nogmaals rond de tafel met de juiste mensen? Brief naar gemeente met de 
handtekeningen van alle bewoners? Houden van enquête om problemen in kaart te brengen? Met een 
grotere delegatie uit de Oranjebuurt naar de gemeente toe? 
Onze wens is duidelijk: andere bomen en een toekomstgericht bomenbeleid; rekening houden met 
parkeerplaatsen en erfgrens; maar vooral rekeninghouden met de opwaartse worteldruk. 
Tot slot benaderen van een bedrijf voor groeninrichting.  
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Werkgroep ‘Jeu de Boules’ – Contactpersonen: Joos Heesen en Sjaak Michels 
Gedurende de zomermaanden werd er af en toe en met gebruikmaking van een mondkapje, jeu de boules 
gespeeld op het Kolkplein (‘coronaproof’). 
 
Speerpunten voor 2021:  
Het continueren van de jeu de boules activiteit.  
Bij goed weer, in het najaar, wordt het speelveld ook op de dinsdagmiddag voor deze sport gebruikt.  
Mogelijk een verbetering van het speelveld. 
 
 
Werkgroep ‘Kind en Jeugd’ – Contactpersoon algemeen: Linda Peters 
In 2020 vonden de geplande activiteiten niet plaats in hun huidige vorm. 
Het Panna voetbaltoernooi is geschrapt. 
Maar voor de Sint-Maartenviering is een alternatief bedacht.  
Er is een oproep gedaan om zoveel mogelijk huizen te versieren en te verlichten. Kinderen konden met hun 
ouders een wandeling maken door de Oranjebuurt op zoek naar de Schat van Sint-Maarten.  
Met vragen over Sint-Maarten en het opsporen van letters kon het slot van de schat ontgrendeld worden. 
Daarna ontving ieder kind een snoepzak.                                                                                              Er zijn 
positieve reacties ontvangen en vanuit de bewoners van de Oranjebuurt was er veel bereidheid tot 
deelname, in de vorm van versiering, het achter de raam hangen van een letter of het door de buurt gaan 
met de kinderen.                                                                                                                                                                  
 
Speerpunten voor 2021:  
Intentie om zowel het Panna voetbaltoernooi, als de Sint-Maartenviering weer te organiseren. 
Uitwerken idee om een ruilbeurs voor kinderspeelgoed te organiseren (recycle Sint). (oktober of november) 
 
 
Werkgroep ‘Nieuwbouw Bernhardstraat’ – Contactpersoon: Sies Liebrand 
De werkgroep heeft door het coronavirus een pas op de plaats moeten maken. 
 
Speerpunten 2021: 
De ontwikkelingen actief bewaken en meer omwonenden hierbij betrekken. 
 
 
Werkgroep ‘Nieuwjaarsborrel’ – Contactpersoon: Gerda van Bon 
Ongeveer 200 Oranjebuurtbewoners bezochten de nieuwjaarsborrel van zondag 12 januari 2020. Onder het 
genot van een hapje/drankje wenste zij elkaar een goed nieuwjaar toe. De nieuwjaarsborrel, gehouden in de 
aula van de Petrus’ Bandenschool, had een opkomst gelijk aan voorgaande jaren.  
Door het heersende coronavirus was er de 2de zondag van januari in 2021 géén nieuwjaarsborrel.  
 
Speerpunten 2021:  
De 2de zondag in januari 2022. Vergeet niet je buren mee te nemen. 
 
 
Werkgroep ’Nieuwsbrief Oranjebuurt’ – Contactpersoon: Sies Liebrand  
De naam van de werkgroep ‘Buurt nieuwsblad’ werd gewijzigd in ‘Nieuwsbrief Oranjebuurt’. In 2020 werd de 
nieuwsbrief driemaal uitgegeven. Door het heersende coronavirus was dit eenmaal minder dan het plan. 
 
 
Werkgroep ‘Oranjebuurt/Petrus Banden’ – Contactpersoon: Eleonoor Clemonts 
Begin het jaar was de werkgroep erg actief met de voorbereidingen rond de overgang van de Oranjetreffers 
naar de Petrus’ Bandenschool. Voor- en nadelen zijn op een rijtje gezet en een stappenplan is opgesteld. Er 
is nagedacht over ruimtelijke aanpassingen, benodigde inventaris en financiële consequenties. 
Uitgangspunt was: verhuizing van de Oranjetreffers per 1 december 2020 naar de school. 
Op 9 maart 2020 werd hiervoor een convenant ondertekend door afvaardigingen van gemeente, school en 
Oranjebuurt. In dit convenant is de intentie tot intensievere samenwerking tussen school en Oranjebuurt 
beschreven en bevestigd. 
Door het coronavirus met de bijbehorende RIVM-maatregelen was verdere uitwerking van de plannen niet 
meer mogelijk. Het uitgangspunt van de werkgroep is en blijft, dat van uitstel, geen afstel mag komen.  
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Speerpunten 2021:  
Zodra de corona-maatregelen het toelaten, worden de activiteiten weer opgepakt. 
Zoals onderzoek naar ruimte in de school voor verschillende buurtactiviteiten. Als de omstandigheden 
optimaal gemaakt kunnen worden, zal de groep Oranjetreffers verhuizen van Eva naar de Petrus’ 
Bandenschool. Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanbrengen van een gezamenlijk informatiebord. 
 
 
Werkgroep ‘Pleinen’ – Contactpersoon: Tom Vaessen 
Eind 2019 startte de werkgroep met het verwerken van de verkregen informatie van leerlingen, ouders, 
Oranjebuurtbewoners en de school. Dit zou in 2020 verder worden uitgewerkt, echter het coronavirus gooide 
roet in het eten. 
 
Speerpunten 2021: 
Ook bij deze werkgroep geldt, dat zodra de corona-maatregelen het toelaten, de activiteiten weer worden 
opgepakt. De mogelijkheden, welke op basis van de ingebrachte ideeën, tot een eerste schets hebben 
geleid, worden dan voorgelegd aan bewoners en betrokkenen. 
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. 
 
 
Werkgroep ‘Welkom’ – Contactpersoon: Yvonne Wismans  
In 2020 heeft de werkgroep weer nieuwe bewoners verwelkomd. Zij kregen niet alleen informatie, maar ook 
een toepasselijk presentje coronaproof aangeboden. 
Uiteraard werden ook de baby’s verwelkomd met een kaartje en een presentje. 
 
Speerpunten 2021: 
Een bestaand punt, wat in 2020 moeilijk te realiseren was, krijgt in 2021 weer de volle aandacht. Per straat 
iemand benaderen om hen te informeren over de nieuwe bewoners in de Oranjebuurt, incl. pasgeboren 
baby’s, om op deze manier alle nieuwkomers te bereiken, 
 
 
De werkgroep ‘2Switch’ – Contactpersoon: Roland Heesbeen 
Door de coronamaatregelen zijn de jaarlijkse bijeenkomsten met de gemeente en 2Switch niet doorgegaan. 
Daar waar nodig is 2Switch rechtstreeks benaderd. 
 
Speerpunten voor 2021:  
Hervatten van de bijeenkomst tussen gemeente, 2Switch en de werkgroep. 
Bij klachten van welke aard dan ook, in gesprek gaan met 2Switch. 
 

 

De werkgroepen ‘Buurtactiviteiten’, ‘Criminaliteit & Overlast’, ‘Parkeerbeleid’ en ‘Veiligheid (verkeer)’ 
waren niet actief in 2020.  
 
 
 

Financiën  

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Oranjebuurt Venray 

Algemeen 

• In maart 2020 trad een nieuwe penningmeester aan. Aan de vorige penningmeester werd decharge 
verleend. 

• In de financiële jaarrekening 2020 is gekozen voor een andere opzet. Dit om recht te doen aan de ‘eigen  
verantwoordelijkheid’ van de werkgroepen. Elke werkgroep maakt/heeft zijn ‘eigen begroting’. 

• Door twee bewoners uit de Oranjebuurt (de kascontrolecommissie) vond in februari 2021 de inhoudelijke 
kascontrole plaats. Deze werd akkoord bevonden en ondertekend.  
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Uitgaven werkgroepen 

• Bestuur: bankkosten, telefoonabonnement, jaarvergadering, presentje afscheid voorzitter en 
penningmeester, vergaderkosten en eindejaar-/Kerstpresentje voor alle huishoudens in de Oranjebuurt. 

• Burenhulp: vergaderkosten.  

• Communicatie: printkosten, nieuwsbrief Oranjebuurt, kosten website.   

• Contactmiddag: huurpenningen EVA.  

• Contactmiddag Oranjetreffers: verbruiksmateriaal, versnaperingen o.a. t.b.v. Nieuwjaar, Pasen, moeder- 
en vaderdag. 

• Kind en Jeugd: versnaperingen. 

• Nieuwjaarsbijeenkomst: versnaperingen. 

• Welkom: printkosten. 

• Onvoorzien: Rouwadvertentie. 

• Overige werkgroepen hebben geen uitgaven gedaan.  
Petrus’ Bandenschool was niet toegankelijk voor de Oranjebuurt tijdens de pandemie.  
Verdere investeringen werden uitgesteld 

 
Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2020. 
 
 

Jaarrekening 2020 

Het vermogen van de Stichting Oranjebuurt Venray wordt gevormd door de verkregen subsidie van de 
gemeente Venray, donaties en schenkingen.  
 
Subsidie 
In 2021 heeft de stichting bij de gemeente Venray een subsidie aanvraag ingediend voor het jaar 2021.  
De subsidieverstrekking is opgebouwd uit een inwonersafhankelijke- en een leefbaarheidssubsidie. 
 
Het saldo van de betaalrekening bedroeg per 01-01-2020: € 6885,62 en per 31-12-2020: € 9797,77. 
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg op 31 december 2020: € 9.914,62. 

 

Inkomsten    Uitgaven   

Banksaldo (28 december 2019) €  6.885,62 Bestuurskosten € 750,87  

Subsidie gem. Venray (21-02-2020)  € 5.059,00 Burenhulp € 10,00  

   Communicatie o.a. Nieuwsbrief € 552,47 

    Contactmiddag - Huurpenningen € 327,50  

   Contactmiddag - Oranjetreffers € 57,77 

   Nieuwjaarsborrel € 323,07  

   Welkom in de buurt € 1,75 

     Uitgaven 2020: € 2146,85   

     Eigen Vermogen (31-12-2020) € 9.797,77  

Totaal € 11.944,62  € 11.944,62 

      

Cash per 31 december 2019 € 141,80 Cash per 31 december 2020 € 116,55 

Schenkingen in 2020 € 184,35 
Kind en Jeugd: €46,40 en 
Oranjetreffers: € 162,90 

€ 209,30 

 
 
 
 
Venray, februari 2021 Werkgroep ‘Bestuur’ van de Stichting Oranjebuurt Venray 
 
 
 
 
Het volledige jaarverslag 2020 is te lezen op onze website www.oranjebuurtvenray.nl  

http://www.oranjebuurtvenray.nl/
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