
Notulen bestuursvergadering Oranjebuurt 
Datum: donderdag 1 september 2022 
 
Locatie: Petrus Banden 
Aanwezig: Marius, Piet, Roland, Bernadette, Susan. 
Kopie notulen gaan naar Matt en Martine. 
 

 

1. Start rond 19.00 : kennismaking (over en weer) met wijkagent Marcel Deenen! 

 

2. To Switch / geluidsoverlast:  In overleg met de gemeente is de geluidsoverlast van 2 Switch 

besproken, er zijn voorstellen tot vermindering hiervan gedaan de resultaten hiervan komen 

17 oct in gemeentehuis weer aan de orde. 

 

3. EVA: Bernadette geeft aan dat de leeftijd vd ouderen verschuift.  De contactmiddagen 

zouden drukker bezocht mogen worden, er is ruimte voor nieuwe “aanwas”. 

 

4. Pr. Bernhardstraat / nieuwbouw plannen: 23 sept.is er overleg met de wethouder, waarop 

het nieuwe plan van Wonen Limburg wordt besproken ( of is het medegedeeld). 

 

5. Roland geeft aan dat hij het verslag (vanuit Gemeente Venray, Martine Bruinink) van het 

gesprek over de Oranjebuurt (versterken vd omgeving) door zal sturen. Dit heeft hij inmiddels 

gedaan. 

 

6. Werkgroep Groen / Bomen: de bomen in de Wilhelminastraat zijn inmiddels gesnoeid / 

getopt. Dit is niet voldoende, de werkgroep gaat er dan ook verder mee. 

 

7. Infobord Kolkwegplein samen met PB: mogelijk toch kiezen voor “doeken” (via werkhuis), net 

als bij de Brabander, Piet en Eleonoor zijn hier mee bezig. 

 

8. Herinrichting Kolkplein en wijziging verkeerssituatie: de start is / was afgelopen maandag. 

Aanwonenden zijn het weekend ervoor nogmaals geïnformeerd door werkgroep, er waren nl 

toch wel wat bezwaren, vooral over lelijke tijdelijke Kiss & Ride zone en keuze 

speeltoestellen. Toezegging om snel te evalueren en omwonenden mee te nemen in verdere 

stappen. 

 

9. Rijgedrag bij evenementen: als Julianasingel afgesloten is bij evenement (kermis) dan is het 

drukker in de rest vd buurt en vaak rijden automobilisten hard en roekeloos, ook bezorgers. 

Dit lijdt tot ergernis van buurtbewoners. Mogelijk volgend jaar, via Gemeente, zorgen voor 

tijdelijke drempels of (bloem)bakken op de weg om de snelheid eruit te halen. 

 

Overig: Marcel Deenen geeft bij afronding aan dat hij graag een uitnodiging zou willen voor 

de jaarvergadering! 

 

Afronding:   Na afloop van de vergadering zijn we een borrel gaan drinken bij Goesting, helaas niet              

met het hele bestuur dus zit er niets anders op dan het snel nog eens dunnetjes over te doen        

Er is nog géén nieuwe datum voor de volgende vergadering vastgesteld, wordt vervolgd. 


