
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 19-05-2009 
  
Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix, Trinus Dijkstra, Nelleke van Reeuwijk, 
Hennie Eijzinga, Liesbeth Arts, Léon van Dijck,, Roel Coppus, Jos van Meijel, Joep 
Verstegen (beide bewoners van de Herik), Rajdei Koebeer, de heer Rutten 
(Mensana), Bea Grasten begeleider Mensana 
  
Afgemeld      : Han Verkuijlen, Chris Billekens 
  

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 
aangepast. 
 Jos van Meijel licht even kort toe dat de buurt onaangenaam verrast was door de 
mededeling dat er opnieuw plannen zijn om te gaan bouwen aan de Herik. 
Holtermans kwam vorig jaar met het plan om op de Herik 2 woningen te bouwen. De 
buurt is hiervoor ook op de gemeente geweest en er is een bouwvergunning voor 
verleend, de woningen hebben echter nooit te koop gestaan. Wij als wijkplatform 
hebben op 8 mei een mail gekregen over de plannen. De buurt was hier verder niet 
van op de hoogte. 
  
De heer Rutten van Mensana begint met het vertellen over de mogelijke bouw van 3 
woningen aan de Herik. 
  
De plannen zijn dat ze voor oudere mensen die nu beschermd wonen aan de 
Paterstaat woningen zoeken.  Het pand waar ze wonen is niet meer zo geschikt voor 
hun verzorging. Het zijn mensen die al heel lang binnen de psychiatrie wonen, geen 
verslavingsproblematiek. Deze mensen behoeven nu meer zorg dan ze nu geboden 
kan worden op huidige plek. Het is ook de bedoeling dat er steeds begeleiding 
aanwezig is. 
Mensana vindt het erg belangrijk de doelstelling duidelijk maken aan buurt en wijk.. 
Vandaar dit gesprek. Er zijn verschillende locaties binnen Landweert die gehuurd zijn 
van de Woningstichting waar ook mensen wonen van Mensana. De bewoners vragen 
een plek binnen de maatschappij waar er samengewerkt wordt met de buurt. De 
mensen die nu wonen, nemen niet deel aan de buurt. Mensana wil graag dat 
mensen deelnemen aan de wijk en aan de buurt. Mensana wil alle mogelijke partners 
in het nieuwe proces betrekken. Mensana weet dat er bezwaren zijn vanuit de buurt. 
Men wil niet van start gaan als de mensen niet welkom zijn in de buurt. Er moet 
raakvlak zijn. 
In de Paterstraat wonen al 13 jaar mensen met chronische psychiatrische 
problematiek, deze mensen worden ouder en hebben meer verzorging nodig, 
gelijksvloers e.d. 
In de 3 woningen komen maximaal 12 mensen. Kunnen beperkt zelfstandig een 
huishouden runnen. Er moet kantoorruimte aanwezig zijn, om bereikbaar te zijn voor 
de directe buurt. Er zijn woonassistentes en mensen van de begeleiding. De 
meesten komen met de fiets naar het werk. Zullen beperkt met de auto naar het werk 
toe gaan. De bewoners gaan niet naar andere plaatsen met vervoer. De mensen 
blijven gewoon in huis, ze zijn ouder en de spanningsboog is erg laag. Bezoeken af 
en toe het dorp, gaan wandelen, drinken een kopje koffie. De bedoeling is 6 
slaapplaatsen beneden en 6 slaapplaatsen boven. 



Op het concept zou er een eigen parkeerplek komen. Het moet zo ingericht worden 
dat het als de panden niet meer nodig zijn, ze dan gewoon in de normale verkoop 
kunnen. 
  
Trinus vraagt hoe het komt dat deze plannen er nu liggen. Mensana is afgehaakt 
omdat er een wijziging in de wet was. Vorig jaar kreeg Mensana het aanbod van 
Holtermans. Men heeft nu beperkt de tijd om een beslissing te nemen. 
  
Jos van Meijel: het voornemen om er 2 woningen te plaatsen vond de buurt een 
goed plan. Hoe kan het dat er nu weer 3 woningen gebouwd gaan worden, de ruimte 
is niet groot genoeg. Er worden door Mensana woningen gezocht voor mensen die 
meer ruimte nodig hebben. Voor Mensana is dit een betaalbaar project. Dit kan niet 
midden in het centrum van Venray. Lukt het hier niet dan gaan ze op zoek naar een 
andere plek. Het bezwaar van de buurt blijft dat ze 3 woningen te veel vinden op zo’n 
klein stukje. De verhouding van 12 psychiatrische mensen tot de buurt vindt hij niet in 
verhouding. De identiteit van de straat gaat verloren. Er blijft geen tuin over op dat 
stukje grond. Roel Coppus vraagt of de mogelijkheid bestaat om het aantal bewoners 
te verminderen. Het moet voor Mensana wel financieel haalbaar zijn. Op de 
Reigersbek wonen 5 mensen, deze hebben minder verzorging nodig. Kan men ook 
wachten op het circusterrein wordt er gevraagd: dit kan niet omdat er nog geen 
plannen voor liggen. 
Het is de bedoeling dat de woningen onderling verbonden worden van binnen, maar 
buiten blijven het gewoon 3 woningen. Mensana weet niet voor hoe lang ze deze 
woningen gaan gebruiken. Als ze bijvoorbeeld over 5 jaar verkocht worden, weet de 
buurt helemaal niet meer wie er komt wonen en dan hebben ze er helemaal niets 
meer over te zeggen. 
  
Mensana zegt altijd de hele dag aanwezig te zijn, dit is een ander plan dan er bij 
Dichterbij lag. Dit is een ander concept. Ze zijn er 24 uur per dag. Als de mensen 
meer zorg nodig hebben dan gaan de mensen naar Beukenrode toe. Mensana heeft 
alleen maar huurwoningen, heeft geen eigen terrein. Dit zou het eerste koopproject 
worden. 
Volgens de wethouder zou het hele traject opnieuw gestart moeten worden. Dhr. 
Rutten vindt het zelf ook een kwetsbare plek. 
Binnen Antoniusveld staan er 5 woningen in één straat, mensen hebben hier geen 
overlast van. 
Volgens de heer Rutten ligt er een volledig concept om zo te kunnen beginnen met 
de bouw van de woningen. De buitenkant is het concept van wat het nu is. 
  
Hoe nu verder? 
Lukt het Mensana hier niet dan gaan ze naar een andere locatie binnen  
Venray. De buurt wil het kleinschaliger hebben, met maximaal 8 bewoners. Voor 2 
woningen is draagvlak, maar niet voor 3 woningen, althans volgens de 
buurtbewoners die nu aanwezig zijn. 
Dhr. Rutten: Hij neemt dit gesprek heel serieus. Hij komt terug om zijn afwegingen en 
overwegingen bij ons in te brengen. Of we zien er vanaf of er komt een ander 
concept. Voor er een besluit valt, treedt hij nogmaals met ons in overleg! Binnen nu 
en 14 dagen. 
Volgende vergadering 2 juni 20 uur in het Stekske. 
Liesbeth is bij deze vergadering afwezig, maar Trinus notuleert deze bijeenkomst. 
  



2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

 Joop heet Radjei Koebeer van harte welkom binnen het wijkplatform. 
 Buurtlink: Joop verzoekt alle bestuursleden de site in de gaten te 

houden. De laatste onderwerpen betreffen overlast van hondenpoep en 
de overlast van jongeren. Op 25 mei is er een bijeenkomst op de 
gemeente over de overlast van hangjongeren. 

 Roel Coppus: Op Bingelkruid is de overlast afgenomen, daar waar je 
het aanpakt, komt het op een andere plek terug. Gemeente: Monique 
Jansen heeft een aantal partners uitgenodigd om te overleggen. 

 Léon vraagt of het mogelijk is iets te doen over de taal die gebruikt 
wordt op buurtlink. Roel heeft toevallig vandaag gereageerd en 
gevraagd dat mensen niet persoonlijk worden. De websitebeheerder 
kan opdracht krijgen om mensen stop te zetten. Is het mogelijk om een 
soort webmaster aan te stellen om de reacties wat meer te ordenen? 
Roel gaat dit overleggen. 

 Op dit moment zijn 10.000 hits geweest binnen een maand tijd. 

        Op 14 mei is er een bespreking geweest over de pannakooien op de gemeente. Er 
waren slechts 3 personen, Trinus, Herman en Gerrit Linders. Er is gesproken over 
waar de kooien geplaatst kunnen worden. De kooi heeft een doorsnee van 6 meter. 
Een plek bij Rozemarijn tegen flatjes van de Honingklaver aan op het bestaande 
voetbalveld, recht tegenover het blauwe hok. Wellicht nog het Lenteklokje. De 
jongeren waren niet aanwezig op de gemeente. De gemeente zal over 14 dagen de 
jeugd van Landweert proberen bij elkaar te krijgen om te kijken waar hun voorkeur 
naar uit gaat. 

        Bestemmingen leefbaarheidsproject. Bankje aan Penningkruid en een tafel aan 
Zilverschoon. Meenemen naar Ibor-overleg. 
  
  
Binnengekomen post: 
.Dankbetuiging Cor Bijl. 
  

3. Verslag vorige vergadering 

Nicole de Jong, moet de Jonge zijn. 
  

4. Ibor 

Zie verslag. Voorstel vanuit Ibor om een brief te sturen aan de Raad over het 
probleem van hondenpoep, om te proberen het kenbaar te maken bij de politiek. 
Eventueel de Raad uitnodigen voor een rondgang door de wijk. Joop en Liesbeth 
zetten brief op voor B en W over hondenpoep. Wordt op 16 juni besproken. Er moet 
eerst een wijkschouw gehouden worden in de wijk samen met het gebiedspanel. 
  

5. Gebiedspanel 



Volgende overleg 18 juni. 
  

6. WRO 

Zie verslag. 
  

7. Rondvraag 

Liesbeth: wanneer komt de flyer uit? Vóór 1 juli. Trinus en Nelleke zorgen hiervoor. 
Léon: is er al iets bekend over het cameratoezicht bij de Vlaswei? Hans Nielen, 
directeur van de Vlaswei, gaat offertes opvragen en gaat dan contact opnemen met 
Wonen Venray om te kijken wat hun bijdrage hierin kan zijn. 
Nelleke: activiteit Koninginnedag hoe was dit? Er waren meer dan 20 kinderen, er 
werd geschminckt, er was een springkussen. De mensen van ACL was erg 
enthousiast, er komt nu een activiteit voor een andere leeftijdsgroep. Tip van Léon 
om eventueel jeugd- en jongerenwerk in te schakelen van Synthese. 
Trinus: tennispark Rhode is nu gesloopt. Op dit moment is er geen overlast. 
  

8. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 22.15 uur. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Agenda vergadering 16-06-2009 
  

1. Opening 
2. Mededelingen/binnengekomen post 
3. Verslag vorige vergadering 
4. Ibor 
5. WRO 
6. Gebiedspanel 
7. Financiën 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Liesbeth Arts 
 


