
  
  

Notulen van de 1ste jaarvergadering van stichting Oranjebuurt – Venray op 18-04-2017.  
Aanvang 19.30 uur. Locatie: de aula van de Petrus Bandenschool. 

Aanwezig: C. Gerrits, H. Linskens, G van Daal, H. v.d. Ham, T. Scheepers, S. Liebrand,  
T. Cuypers, L. Cuypers, M. Beerkens, G. v. Dijck, R. de Bruijn-Hofmans,  
O. Riksema, P. Riksema, B. Suilen, T. Vaessen, J. Heezen, M. Wils, J. Oomen,  
T. Verhoeven, D. Scheffers, S. Scheffers, J. Aerts, J. Achten, M. Achten,  
R. Barents, M. Nota-Renders, H. Frankenfort, Leny Manders, T. Wolters,  
J. Janssen, R. Heesbeen, G. van Bon, M. Botden, T. Berkers en de bestuursleden 
H. van Laarhoven (penningmeester), M. Reijnen (secretaris) L. Manders en  
P. Kroft (voorzitter) 

 
Afgemeld: Linda Peeters, Peter Custers, Dorine Pappers, Paul de Mulder en Carla Kleeven. 
 
 
Opening en vaststellen agenda. 
Piet Kroft opent de 1ste jaarvergadering en heet ieder hartelijk welkom. 
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: 
Terugblik op gang van zaken tot 31 december 2016, 
De plannen van de werkgroepen, 
De financiële situatie, 
Na de pauze komt het onderwerp Verkeer en Parkeren aan bod. 
 
 
Alle werkgroepen, inclusief de werkgroep Bestuur geven een kort overzicht over de 
activiteiten van de afgelopen periode, die in 2017 gewoon verder gaat.  
(uitgebreidere informatie over 2016 is te vinden in het jaarverslag van 2016, op onze website) 
 
Werkgroep Contactmiddag 
Al in oktober 2015 is begonnen met ontmoetingsbijeenkomsten voor wijkbewoners en vooral 
ouderen. Iedere vrijdag, met nu wekelijks, rond de 25 aanwezigen. 12 vrijwilligers regelen en 
doen alles zelf. Eén keer in de maand wordt in Eva gedineerd, hiervoor koken de vrijwilligers 
zelf. Bezoekers delen de kosten hiervoor. Voor de huur van Eva en extra kosten doet men 
een beroep op de Oranjebuurt - financiën. 
De werkgroep roept mensen op om eens te komen buurten op vrijdagmiddag, dat vindt 
iedereen gezellig. Er is nog ruimte voor uitbreiding. 
 
Werkgroep Burenhulp 
Met de voorbereiding werd in januari 2016 begonnen. Zoals elders informatie ingewonnen, 
brainstormen en een enquête ontworpen om vraag en aanbod duidelijk te krijgen. De 
werkgroep bestaat uit acht leden,  
In de 2de helft van 2016 is de werkgroep de vraag en aanbod gaan verbinden. In 2016 zijn er 
twaalf mensen geholpen. (wandelen, buurten, formulieren invullen, vervoer, klusjes, tuin)  
Er zijn veel vrijwilligers.  
De werkgroep vraagt mensen om met vragen te komen en anderen door te verwijzen naar de 
mogelijkheid van burenhulp.  
 
 



 
 
 
 
 
Werkgroep Parkeerbeleid 
Voert regelmatig overleg met de gemeente om de overlast van het huidige beleid zoveel 
mogelijk te beperken. De grootste problemen zijn bekend, de ruimte voor verandering is 
echter beperkt. 
Voordat de evaluatie met de gemeente besproken wordt, zal er een buurtoverleg 
plaatsvinden. 
 
Werkgroep Groen 
De werkgroep kwam tot de ontdekking, dat de gemeente geen beleid heeft over de bomen in 
de wijken. In enkele straten in de Oranjebuurt (Hendrik-, Irene-, Beatrix- en Wilhelminastraat) 
heerst/komt er overlast. Bomen worden te hoog en de wortels maken veel stuk. 
Jacq Oomen, contactpersoon van deze werkgroep wil uit elke genoemde straat een 
vertegenwoordiger die mee wil werken aan een enquête over de stand van zaken en wensen 
rond de bomen. 
 
Werkgroep EVA 
Het gebruik en huur van Eva is geregeld, zodat de werkgroep Contactmiddag hiermee verder 
kan. Is afgerond. 
 
Werkgroep Jeugd 
Heeft een behoefteonderzoek gedaan bij gezinnen met jonge kinderen met een uitstekende 
respons, waarbij vooral om speelgelegenheid werd gevraagd. Voor doeltjes op het 
Bernardplein is gezorgd en een drukbezochte Lampionnenoptocht georganiseerd. De groep 
bereid verdere activiteiten voor. 
 
Werkgroep Communicatie 
Lanceerde 26 april 2016 de website. Webmaster is Matt Botden, welke niet alleen de site 
bijhoudt, maar ook de mailing verzorgd naar de Oranjebuurtbewoners. De werkgroep zette 
de Oranjebuurt WhatsApp-groep op. (status 31 december 2016: 104 deelnemers) 
 
Werkgroep Nieuwjaarsborrel 
Gaat vanaf januari 2017, jaarlijks de nieuwjaarsborrel voor de Oranjebuurt organiseren. 
  
Werkgroep Veiligheid en Verkeer  
Heeft vooral naar de situatie rondom de Petrus Bandenschool gekeken. Is momenteel 
slapende. 
 
Werkgroep Buurtactiviteiten 
Is na de gehouden enquête, waaruit onvoldoende wensen naar voren kwamen, gestopt. 
Het bestuur roept mensen op die iets willen organiseren om samen met anderen aan de slag 
te gaan en indien nodig financiële middelen te vragen.  
Genoemd worden een straten jeu-de-boules toernooi en een Panna-voetbaltoernooi in juli 
(straatvoetbal op een klein veld). 
 
Werkgroep bestuur 
Heeft gezorgd dat de stichting Oranjebuurt werd opgericht, beheert de financiën, is het 
aanspreekpunt in en van de buurt en stimuleert initiatieven. Het is niet zo dat het bestuur van 
alles gaat organiseren. Initiatieven voor activiteiten t.b.v. de leefbaarheid in de buurt zullen 
van de bewoners zelf moeten komen, net zo goed als dat de bewoners gezamenlijk bepalen, 
waar de gelden heengaan. 
 
 



 
 
 
 
 
Na de terugrapportage van de werkgroepen werd kort gesproken over de overlast die een 
aantal omwonenden ervaart, doordat ongewenste (nachtelijke) gasten gebruik maken van 
o.a. het speelveld met goaltje op het Bernhardplein. 
Een werkgroep van de omwonende buurtbewoners onderzoekt momenteel de ervaringen 
aldaar en ontwikkelt in overleg met de buurtbewoners mogelijkheden om hier iets aan te 
doen. 
 
Een actiepunt voor 2017 is het opstarten van een overleg met de Petrus Bandenschool met 
als doel: Wat kunnen we voor elkaar betekenen. 
 
 
Hierna geeft de penningmeester Hein van Laarhoven informatie over de financiële stand van 
zaken in 2016. 
  

JAAROVERZICHT  FINANCIEN  STICHTING ORANJEBUURT VENRAY 2016 

INKOMSTEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Startsubsidie (05-07-2016) € 1000,-- 

 Leefbaarheidssubsidie (13-10-2016) € 4887,-- 

 Inwonerafhankelijke subsidie (13-10-2016) € 337,-- 
Totaal € 6224,-- 
 
UITGAVEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Drukwerk € 124,63 

Contactmiddag € 328,21 

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 

Totaal € 1575,04 

Saldo per 31 december 2016 € 4648,96 

De vergadering gaat met applaus akkoord met de verantwoording over 2016 van de 
penningmeester en de plannen zoals die door de verschillende werkgroepen zijn 
uitgesproken. 



 

Na de pauze wordt in kleiner verband verder gesproken over het parkeerbeleid en de 
ervaringen die de aanwezigen hebben. Afgesproken wordt, dat zodra het evaluatierapport 
van de gemeente over de achter ons liggende periode en de uitkomsten van de laatste 
enquête bekend is, een overleg te organiseren voor geïnteresseerden als voorbereiding op 
het overleg met de gemeente. 

overleg met de gemeente. 


