
  
  

Verslagje van de Bijeenkomst vertegenwoordigers van werkgroepen en andere 
actievelingen uit de Oranjebuurt 16 maart in gebouw van EVA. 

Aanwezig: Hein van Laarhoven, Jacques Oomen, Matt Botden, Trees Verhoeven,  
Ad Verstegen, Ans van Oers, Ine Thielen, Gerrit van Dijck, Mien Spreeuwenberg,  
Bernadette Hellegers, George van Daal, Linda Peeters, Mart en Truus Knelissen,  
Wim Nielen, Gerda Janssen, Leny Manders, Willie Manders, Franka v.d. Leur, Piet Kroft. 

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 jaar een St. Maartensoptocht 
georganiseerd met ruim 200 deelnemers, ook veel kinderen van buiten de buurt en bereiden 
voor dit jaar een kindervoetbaltoernooi voor. 
Ze hebben drie wensen: 

a. Een Oranjebuurt-Facebookpagina om evenementen aan te kondigen, vraag en aanbod 
af te stemmen en afspraken te maken. Hier wordt samen met Matt Botden aan gewerkt. 

b. Een afspraak met de school over gebruik voor vergadering en activiteiten.  
De voorkeur van bestuur is Eva voor de vergaderingen, de rest zal bestuur bespreken 
met Petrus Bandenschool, tegelijk met het overleg over verdergaande samenwerking. 

c. Een evenementenbord. Hier zal samen met bestuur verder naar gekeken worden.  
 

Werkgroep Nieuwjaarsborrel: Gaat komende jaren deze borrel weer organiseren, wel zal 
volgende keer ieder een eigen financiële bijdrage worden gevraagd leveren.  
Overlapping met ‘Bernardplein’ wordt volgende keer voorkomen. 

Werkgroep Veiligheid (Hein van Laarhoven): Deze werkgroep slaapt momenteel. 

Werkgroep Groen (Jacques Oomen): Heeft ontdekt dat de gemeente geen groenbeleid 
heeft. Gaat samen met Mart Knelissen nu eerst de bomenwensen in Prinses Beatrixstraat 
inventariseren, krijgt als tip mee te kijken hoe het in de wijk Landweert geregeld is. 

Werkgroep Burenhulp (Ine Thielen): Vertelt de geschiedenis, stap voor stap is via o.a. een 
enquête de vraag en het aanbod in de Oranjebuurt duidelijk gekregen en worden nu 12 
mensen  geholpen. Waarbij goed samengewerkt wordt met de vrijdagmiddag 
ontmoetingsgroep. 

Vrijdagmiddaggroep (George van Daal): Hebben wekelijks rond 25 bezoekers en één keer 
in de maand een gezamenlijk diner voor 30 mensen.  
Bezoekers en vrijwilligers zijn heel enthousiast. (het jaarverslag staat op de website).  
De groep vraagt investeringssubsidie en een bijdrage voor het maandelijks diner. De 
vergadering geeft aan dat dit vanuit de buurtpot betaald moet worden. Ook wil men graag 
een organigram van de Oranjebuurt bestuur en werkgroepen. Matt wijst op de gegevens op 
de website. Bestuur zal kijken hoe ze e.e.a. kan verduidelijken. 

Website en Oranjebuurt-WhatsApp (Matt Botden): Website werkt goed. Graag kopij om te 
plaatsen. Aanwezigen vinden het plezierig geïnformeerd te worden via email, als er nieuwe 
berichten op staan. 

De Oranjebuurt-WhatsApp werkt, wordt alleen nog te vaak gebruikt voor berichten, waarvoor 
het niet bedoeld is. Momenteel 145 deelnemers. 

Werkgroep parkeren (Piet Kroft): Heeft continu contact met de gemeente en zal voor de 
eindevaluatie over het huidige parkeerbeleid nog een bijeenkomst beleggen met betrokkenen 
uit de buurt. Het lijkt de vergadering een goede zaak om dan ook het hele verkeersgebeuren 
in de buurt aan de orde te stellen, mogelijk met een vertegenwoordiger van de gemeente. 

Werkgroep Bestuur (Piet Kroft): Komt iedere maand bijeen om stand van zaken te bezien, 
organiseert niet zelf activiteiten, steunt ze wel, houdt contact met de gemeente, bewaakt de 
financiën en zal waar nodig stimulerend optreden. 

Alle werkgroepen maken een kort jaarverslag over het afgelopen jaar en sturen dit voor 1 
april a.s. naar Matt Botden. Deze info is nodig voor het overall jaarverslag naar de gemeente. 
Gebruik het jaarverslag van de Contactmiddag als voorbeeld. 

 

Tot slot: komt er vóór 12 mei een jaarvergadering om formele zaken richting gemeente te 
regelen. 

 

Venray, 17 maart          Piet Kroft 


