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Samenvatting van het overleg  6 oktober 2015 WPF Landweert met college B&W   
 

 
Aanwezig: vanuit College B&W: wethouders J. Loonen, L. Peeters en M. van der  Putten 
Vanuit het WPF,   J. Linders, B. van den Woldenberg, M. van Mil, W. Vievermanns, C. v. Dijk,  
Vanuit de gemeente Venray H. Verkuijlen 
Burgemeester H. Gillissen  en wethouder I. Busser hebben zich afgemeld. 
Vanuit het WPF waren T. Thielen en  M. Goumans afwezig.  
 
 

Kennismaking  
Het College en leden WPF Landweert stelden zich aan elkaar voor. 
  
Het wijkplatform gaf een overzicht van activiteiten in Landweert. 

Bijvoorbeeld  Landweert Leeft: SAT, de brunch, de welkomstcommissie, buren helpen buren,  er is 
een ouderenvereniging actief, er zijn activiteiten van de wijkvereniging, zoals de meidengroep, hippe 
bingo,  kinderdisco’s, etc. 

  
Wonen en voorzieningen 

De boodschap “schoon door de poort in 2018” is “hard aan gekomen”.  Wijkcentrum ’t Stekske is in 
beweging maar gaat daarbij wel snel.  Financien op orde krijgen lijkt vaak het belangrijkste 
uitgangspunt van het bestuur van wijkgebouw ’t Stekske.  Mening die naar voren komt: de huren 
voor  het gebruik van de zalen bij activiteiten die bedoeld zijn om sociale cohesie te bewerkstelligen, 
zijn te hoog.   
De overgang  naar zelfstandigheid zou wat geleidelijker moeten gebeuren.  
Tip:  Breng de problematiek in bij de  overkoepelende werkgroep  GOH gemeenschapshuizen.  Doe 
een inventarisatie van wat nodig is om zaken op orde te krijgen voor 2018. Men kan  ook uitstel 
vragen.  (Een “zachte landing” is mogelijk). Daar waar meer tijd nodig is om zaken voor elkaar te 
krijgen, wordt die tijd gegeven, aldus wethouder Peeters.   
 
Conclusie: er zal een ondernemersplan moeten worden opgesteld, gezamenlijk met de alle 
gebruikers van het wijkcentrum voor 2018. 
Naar voren komt: het budget zal getoetst moeten worden aan de realiteit. 
Er is budget voor ondersteuning van de verschillende gemeenschapshuizen. Dus ook voor Landweert.  
  
Geschiedenis 
‘t Stekske is sinds  ca. 1986 open. Naar voren wordt gebracht: dit pand, voor de grootste wijk van 
Venray,  voldoet absoluut niet. In vergelijking met andere wijken is het nogal armzalig. Het gebouw 
heeft heel veel beperkingen. Sommige activiteiten kunnen niet vanwege het gebouw.  
De onderhoudskosten zijn erg hoog.   
 
Naar voren komt: ondersteuning wordt gevraagd en kan ook geboden worden vanuit de gemeente. 
Daarbij zou bekeken moeten worden  wat past bij de wijk.  Wat is nodig. Hoe komen tot een 
dragende exploitatie. Belangrijk is een tijdspad te ontwikkelen.  Dit in gezamenlijk overleg (WPF, 
activiteitenverenigingen, bestuur ‘t Stekske).   
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Wonen 
Vraag: de straten Bolderik, Akelei.  Hoe lang blijven die nog staan? Voor ouderen en mensen met een 
beperking  zijn de meeste woningen totaal ongeschikt. Ook is hier een concentratie van kwetsbare 
burgers ontstaan. 

Wethouder Van der Putten wijst op de rol van Wonen Limburg. Heeft te maken met huisvesting van 
zgn. statushouders. Er is een groeiende vraag voor woningen van kwetsbare mensen en er is minder 
aanbod voor reguliere sociale huurwoningen.  
Sociale spreiding is een bovenregionale zaak.  
Hoe dan ook is woningkwaliteit een onderwerp voor overleg met Wonen Limburg.  
Ook dit is een onderwerp dat in het wijkradenoverleg besproken kan worden. 
De gemeente kan/zal  het onderwerp meenemen in de zgn. wijkenscan.  
 

Decentralisaties  
Mogelijkheden voor ondersteuning in wijk Landweert, b.v. bij  dagbesteding voor kwetsbare 
burgers.  Zoals gezegd: de mogelijkheden in ’t Stekske worden als beperkt ervaren.  
Tip is: gewoon “klein beginnen”.  Proberen. Kijken wat mogelijk is.  
Neem contact met Oostrum/Leunen om te zien hoe daar zaken zijn “aangevlogen”.  
  
Samenwerking met gemeente 
Er zijn complimenten voor H. Verkuijlen: de samenwerking met hem verloopt prima.   
Naar voren komt als het gaat over de toegankelijkheid gemeente: de website van de gemeente is niet 
echt toegankelijk voor een grote groep mensen, die juist wel informatie nodig hebben.   
 

Aan de orde kwam ook nog de stand van zaken wijkteam. Voorzitter W. Vievermanns is aanwezig bij 
de vergaderingen van het wijkteam. Regelingen rondom privacy moeten duidelijkheid brengen over 
de mate van inzet van “gewone burgers” bij het wijkteam.  
   
Openbare ruimte  
Binnen Landweert is men over het algemeen tevreden over de openbare ruimte. Het is hier prettig 
wonen. De wijk is relatief groen.  
Over bomen die gerooid zijn bij de Honingklaver komt naar voren: afgesproken is dat er bomen 
terugkomen voor die gerooide bomen; dit in overleg met de bewoners in de buurt waar dit speelt.  
  
Eigen onderwerp vanuit het WPF 

Viaduct A73: verkeersveiligheid wandelaars.  
Geprobeerd is de onveiligheid te verbeteren. Dat is niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen 
worden via de contacten van Smile en het wijkteam. Afgesproken is nu dat H. Verkuijlen hierover 
contact opneemt binnen de gemeente Venray (afdeling Verkeer)  
  
Zwerfvuil en ongedierte in de buurt van containers winkelcentrum: dit onderwerp krijgt zijn vervolg 
via wijkplatform en wijkteam.  
  
In zijn slotwoord dankt wethouder J. Loonen het Wijkplatform voor de gegeven informatie en deze 
gedachtewisseling. Het is goed om als College te horen wat er speelt en leeft in de wijken.  Hij dankt 
alle vrijwilligers voor hun inzet.   
 


