
Samenvatting vergadering Wijkplatform 2 mei 2017 
 
Dave Groenen ambtenaar bij  Gemeente Venray sloot aan i.v.m. de aanvraag van het WIjkplatform 
om extra afvalbakken voor hondenpoep. 
Hij informeerde ons over de kosten van een nieuwe afvalbak (390,50) en de reinigingskosten van een 
afvalbak per jaar (273). Het verplaatsen van afvalbakken stuit op geen enkel bezwaar. Het 
aanschaffen van nieuwe afvalbakken is echter geen budget voor. Schept precedenten naar andere 
plaatsen in de Gemeente als wel hier op ingegaan zou worden.  
Vanuit het wijkplatform is gewezen op het in gemeente Venray unieke burgerinitiatief van onze 
werkgroep hondenpoep,  met het verzoek om waardering voor dit project mee te nemen in het 
besluit. 
Een formeel bericht vanuit de Gemeente over het uiteindelijke  besluit is toegezegd. 
Ook is afgesproken dat een tekening van onze wijk met daarop aangegeven de afvalbakken en 
uitlaatstroken in de buurt voor de wijkinfo wordt toegestuurd.  
D. Groenen neemt onze overwegingen mee en gaat in gesprek. 
Wordt vervolgd.  
 
Vervolgens was er een gesprek met Jeroen Duijsens Gemeente Venray 
De Gemeente heeft Jeroen Duijsens ingehuurd om twee opdrachten uit het collegeprogramma op te 
pakken. Het gaat om: 

- Accent op veiligheid in openbare ruimte; 
- Gerichte aanpak van zwerfafval en illegale dumping door versterken toezicht openbare 

ruimte. 
Jeroen wil graag in gesprek om informatie uit het veld op te halen gericht op bovenstaande 
onderwerpen.  
Hij wil graag horen hoe dit door wijkplatform en de wijk beleefd wordt en mogelijke acties om beide 
onderwerpen concreet bij de kop te kunnen pakken. Het gaat dan niet zo zeer om oplossingen in de 
sfeer van cameratoezicht, meer BOA’s, uitdelen van bonnen, maar hoe krijgen we de wijk in 
beweging om i.s.m. BOA’s, wijkagent meer en duurzaam grip te krijgen op verbetering van de 
(sociale) veiligheid en aanpak zwerfafval en illegale dumping.  
Vanuit het wijkplatform is aangegeven dat het over het algemeen rustig is in Landweert. 
V.w.b. zwerfafval zien wij overeenkomsten met dat wat was besproken met Dave Groenen (zie 
hierboven). 
Het wijkplatform sluit (zo veel mogelijk)  aan bij (de koffietent van) het sociale wijkteam om in 
contact te zijn/komen met bewoners.  
Er zijn enkele plekken doorgegeven waar aandacht voor zou moeten zijn. 
 
Vervolgens zijn de gebruikelijke activiteiten in de wijk weer besproken/aan de orde gekomen zoals de 
stand van zaken van diverse financiele aanvragen, werkgroep “Portie voor een Praatje”, Wijkteam, 
Landweert Leeft, Smile Landweert, ’t Stekske, de wijkvereniging, en WRO (overkoepelend 
wijkradenoverleg).  
 
Het wijkplatform vergadert niet in juni, het  eerstvolgende overleg is 4 juli. 
Ook in augustus is er i.v.m. de zomervakantie, geen vergadering. 
 
 


