
Verslag: Overleg Bestuur Oranjebuurt 1 november 2022 

Aanwezig:  Roland, Marius, Eleonoor, Bernadette, Susan     

  Piet en Jose zijn niet aanwezig 

  Notulist: Susan (volgende keer Eleonoor) 

 

1. Bespreken agenda 

 

2. 2Switch: er is weer een gesprek geweest. De overlast wordt breed gedeeld door de 

omwonenden. 2Switch heeft toegezegd maatregelen te nemen. Er komt een nieuwe 

geluidsmeting (een voor- en nameting). Streven is dat de containers weggaan. Het 

verwerken en afvoeren van stukgoed past niet in een woonwijk. 

 

3. Eurotel/N2People: de beheerder wil graag een open dag/inloopmiddag organiseren 

(wederzijdse kennismaking) en heeft aan de werkgroep input gevraagd. Keuzes liggen bij 

een kleinschalig gebeuren waarbij de direct omwonenden geïnformeerd/uitgenodigd 

worden, of de gehele wijk te informeren bijv. via de website. Piet en Ronald zorgen dat zij 

de beheerder informeren, we denken vooral interessant voor direct omwonenden, evt. 

ook voor overige geïnteresseerden die zich dan moeten aanmelden via de Oranjebuurt 

website. 1 à 2 uurtjes is dan waarschijnlijk al meer dan genoeg.  

 

4. Kort gesproken over cafetaria Snackcorner, het cafetaria is gesloten. Kans bestaat dat het 

gesloten blijft. Er was tijdelijk wat overlast na de sluiting (jongeren die ontevreden waren 

over niet ontvangen loon van de eigenaar). De laatste week zijn er geen meldingen meer 

geweest. 

 

5. Roland is geslaagd voor de training ‘WhatsApp beheerder’ (aangeboden via de gemeente 

Venray). 

 

6. De laatste tijd is er flink gebruik gemaakt van de NOOD-app, met name over verdachte 

omstandigheden of  personen die gesignaleerd worden. Fijn dat mensen de NOOD-app 

weten te vinden, zo kunnen we elkaar alert houden en waarschuwen. 

 

7. EVA: prijsverhoging, deze is acceptabel. Er zijn een paar nieuwe gasten komen eten, dat 

is mooi. De werkgroep blijft werven voor nieuwe deelnemers/gasten. 

 

8. Bernardstraat: gemeente Venray is nog steeds in gesprek met Wonen Limburg, wordt 

vervolgd. 

 

9. Groen / bomen Wilhelminastraat: bomen zijn inmiddels gesnoeid, trottoirs zijn ook recht 

gelegd. Zoals de situatie op ‘dit’ moment is, daar is de straat voor even tevreden mee…. 

 

10. Er komt glasvezel in de Oranjebuurt. 

 

11. Herinrichting Kolkwegplein: de verkeerssituatie rondom school en plein verloopt prima. 

Aantal bewoners vd Kolkweg zijn ontevreden met de situatie, ze vinden de (tijdelijke) Kiss 

& Ride strook lelijk en een doorn in het oog, ook de nieuwe speeltoestellen en de 



zandbak eronder verdienen de schoonheidsprijs niet. Vanuit de ontevreden bewoners is 

er een vertegenwoordiger bij de werkgroep aangesloten. Ze zijn ‘on speaking terms’ en 

bekijken wat en hoe er nog mogelijk is in de verdere ontwikkeling van het plein. 

 

12. Marius geeft aan dat hij en Piet bij een participatiebijeenkomst (vanuit de gemeente zijn 

geweest), vanuit die bijeenkomst zijn werkgroepen gevormd die gezamenlijk een project 

opzetten. 

 

13. Piet participeert in de werkgroep Duurzaamheid en dat heeft o.a. geleidt tot:  

Warmtescans in de wijk, een druk bezochte informatieavond en kleinere werkgroepen 

die vervolg gaan geven aan de duurzaamheidthema’s in de wijk. 

Marius participeert in de werkgroep Wonen. Focus bij deze werkgroep is monitoring en 

toegankelijker maken van de website van de gemeente voor burgers die wooninitiatieven 

hebben. Het zou mooi zijn als op die site alle onderwerpen met de thema’s verbouwen/ 

verduurzamen/levensloopbestendig maken (o.a. i.v.m. vergrijzing)/subsidies en 

vergoedingen/etc. gemakkelijker vindbaar zouden zijn! 

 

Concreet gaat men nu een gezin monitoren/interviewen die een plan tot een preventie 

mantelzorg woonvraagstuk hebben. 

Wordt vervolgd. 

 

14. Bernadette en Mien hebben meegewerkt aan een uitzending van Alzheimer café, dit was 

een prima bijdrage, goed gedaan! 

 

15. Kort gesproken over de vluchten van de F35 gevechtsvliegtuigen. Roland geeft aan dat hij 

in elk geval zijn waarnemingen van geluidsoverlast heeft doorgegeven. 

 

16. Nieuwjaarsborrel: staat volgend jaar gepland op zondag 8 januari. We willen iets meer 

activiteiten voor de jeugd, liefst met begeleiding van bijv. twee tieners (uit de buurt?) die 

kunnen zorgen voor  toezicht en het bezighouden van de kinderen. Dit, zodat ouders in 

alle rust kunnen bijkletsen en een borreltje kunnen doen. 

Marius vraagt wie van het Bestuur een woordje gaat doen, nu is iemand anders aan de 

beurt. Dan ook aandacht schenken aan werven nieuwe bestuursleden/voorzitter?  

Gaan we ook dit jaar een bedankje doen voor vrijwilligers? Volgende keer bespreken wat 

en wanneer?  

 

17. Nieuwsbrief: pré-kersteditie, verspreiding in de week van 19-23 december. 

Onderwerpen: volgende overleg bespreken, in elke geval kerstwens en datum 

nieuwjaarsborrel. Misschien al jaarvergadering benoemen, die moet volgend jaar weer 

plaatsvinden, ergens maart/april. 

 

Rondvraag: Eleonoor geeft aan volgend jaar te willen stoppen als bestuurslid. 

 

Volgende overleg:  donderdag 8 december, 19.30 uur. Zonder tegenbericht bij de Petrus Banden. 

 


