








Beheer je buurthuis: LSA steunt pionier 
’t Schöpke
Het project Beheer je buurthuis startte. Een project van het Landelijk Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners (LSA) om de tientallen bewonersgroepen te ondersteunen bij het overnemen van 
buurthuizen in zelfbeheer. Eén van die buurthuizen is ‘t Schöpke, in Venray.

Het LSA verzamelt informatie over zelfbeheer van buurthuizen en geeft die door. Dit doet de vereniging door vijf 
startende pioniers intensief te begeleiden tijdens de eerste jaren van het beheer van een buurthuis. De pioniers, 
waaronder ‘t Schöpke, krijgen een team van experts tot hun beschikking. Alle informatie die het LSA opdoet en/
of ziet dat er nog wordt gemist verzamelt het en geeft die door via www.beheerjebuurthuis.nl en een actieve 
community. 

Kennis ontbreekt
Vele honderden buurthuizen sluiten wegens bezuinigingen. Ook op welzijn wordt veel bezuinigd. Intussen 
verandert door transities en decentralisaties de manier waarop er gewerkt wordt in stadswijken. Gemeenten 
geven buurthuizen nu maar al te graag in handen van bewoners. Maar de manier waarop dat gaat is in elke 
gemeente anders: er is geen eenduidig beleid. In veel gemeenten worden bewoners amper of niet gefaciliteerd 
en ontbreekt er simpelweg veel kennis over dit onderwerp. 

Echt van de buurt
LSA ziet dat veel actieve bewoners graag een buurthuis van onderop besturen. En er een buurthuis van maken 
dat aansluit bij de wensen van de wijk (en dus niet de hele zomervakantie dicht gaat), een buurthuis dat echt 
van de buurt is. Het exploiteren van een accommodatie is echter geen sinecure. “Wij helpen de bewoners onder 
meer door het woud van regelgeving, verschillende belangen, vergunningen en moeilijke constructies heen. Ook 
helpen we met het op een rij krijgen van kosten en baten, hoe hoog is die energierekening en hoeveel huur kan 
ik vragen aan de verenigingen die hier een ruimte willen huren?”, legt projectleider Thijs van Mierlo uit.

Vijf pioniers
Op de oproep aan startende bewonersgroepen in zelfbeheer om zich voor het LSA-project in te schrijven, 
kwamen tientallen initiatieven binnen. Daaruit koos het LSA samen met een adviescommissie vijf verschillende 
projecten, waaronder ’t Schöpke. Een wijkontmoetingscentrum met professionele partners als huurders moet 
de wijk dragen. Daarvan is ’t Schöpke zich als geen ander bewust. Daarom gaat het nieuwe bestuur van het 
buurthuis op zoek naar behoefte, draagvlak, reële groei en potentie in Veltum. Het moderne gebouw is er, net 
als een bijna ongeëvenaard enthousiasme. Nu nog een echt gevoel van eigenaarschap in de wijk. ’t Schöpke 
staat voor een nieuwe start, die ze met het project Beheer je Buurthuis van dichtbij meemaken. Het project 
komt tot stand dankzij de fi nanciële steun van het VSBfonds en het Oranje Fonds en dankzij ondersteuning van 
het KNHM.

Werkzaamheden 14 juli
Op maandag 14 juli, van 6.00 – 17.00 uur, zijn er asfaltwerkzaamheden 
op de viaducten Rosmolenbaan (Lisdodde) in Venray en Beemdweg 
in Leunen – over de A73. De wegen worden afgesloten. BAM 
verkeerstechniek voert, in opdracht van Rijkswaterstaat, de 
werkzaamheden uit.
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Colofon
De gemeentepagina is een uitgave van de 
gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina 
samen met veel aandacht en zorg. Toch kan 
niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. 
Overnemen van artikelen mag alleen met 
toestemming van de eindredactie. 
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Kijk voor meer nieuws en openbare bekendmakingen op www.venray.nlVenray, focus op mensen

Vorig jaar deed een studententeam van Fontys 
Hogeschool Venlo, in samenwerking met de 
gemeente Venray, mee aan de Light Challenge 
2013. Tijdens deze ontwerpwedstrijd maakten 
studenten een concept van een lichtmast, 
samen met de bewoners van Op de Smelen 
in Blitterswijck. Een jaar later heeft een 
nieuw team de innovatieve lichtmast van hun 
voorgangers uitontwikkeld. Met de inzet van 
bedrijven, veelal uit onze regio, zetten zij Op de 
Smelen opnieuw in het licht.  

Op 7 juli is de straatlantaarn onthuld bij de 
afvalcontainers in Blitterswijck. De bewoners zijn 
enthousiast over het ontwerp van de studenten 
Werktuigbouwkunde en Industrieel Product 
Ontwerp. De productie vond plaats in belangeloze 
samenwerking met diverse bedrijven. Nedal in Utrecht 
produceerde de palen waarna ze in de juiste vorm 
gebogen werden door Staalmeesters in Wanssum. 
Lightronics uit Waalwijk vervolgens leverde de LED 
modules en stroomvoorziening. Greijn Vorm Technics 
uit Reuver verzorgde de doorzichtige kunststof kappen 
onder de lampen en Helotech uit Venray de kappen 
van de hoofdverlichting en voetgangersverlichting. 
In deze kap is het logo van de gemeente Venray 
verwerkt. De buizen voor de voetgangersverlichting 

laserde CLT uit Horst. Nadat de kleur was bepaald met 
de bewoners van Op de Smelen, zorgde Thielco uit 
Reuver ervoor dat alle onderdelen van poedercoating 
werden voorzien. Ziut zorgde ervoor dat de lantaarn 
bij Op de Smelen werd geplaatst.

Light Challenge
Aan de innovatieve ontwerpwedstrijd Light Challenge 
2013 deden negen studententeams uit Nederland 
mee. Zij bogen zich over de vraag: ‘Hoe maak je 
straatverlichting innovatiever en zuiniger en ook 
nog eens zó, dat bewoners van de straat het mooi 
vinden?’ Het Fontys studententeam bedacht zo’n 
goed concept dat het een vervolg kreeg. Goed nieuws 
voor de bewoners van de Blitterswijckse straat, die 
enthousiast met de studenten meedachten. Maar 
ook voor de bewoners van Venlo en Fontys Campus 
Venlo: er worden de komende tijd namelijk nog twee 
exemplaren in het Venlose stadscentrum en twee bij 
de Fontys Hogeschool geplaatst.

Beleid openbare verlichting
De gemeente Venray wil haar beleid op het gebied van 
openbare verlichting herzien, in nauwe samenwerking 
en samenspraak met bewoners. Het doel is openbare 
verlichting op maat die aansluit op de eisen van de 
mensen die er het meeste mee te maken hebben.

Nieuw licht op De Smelen 

Project ‘Samen reizen met…’ 
succesvol afgerond
Acht Venrayse leerlingen van de scholen voor speciaal onderwijs 
De Velddijk en Het Poortje in Venlo leerden afgelopen schooljaar 
om zelfstandig met het openbaar vervoer naar school te reizen. 
Vrijwilligers begeleidden hen daarbij. Dat gebeurde in het kader van 
het project ‘Samen reizen met …’. Afgelopen maandag sloten alle 
betrokkenen in het gemeentehuis het project af.

Zo’n 260 leerlingen in de gemeente Venray maken dagelijks gebruik van 
de voorziening leerlingenvervoer om naar school te gaan. Meestal gaat het 
dan om vervoer naar een vorm van speciaal onderwijs. De meeste van deze 
leerlingen reizen met een taxi naar school. Een kleine maar groeiende groep 
reist met de fi ets of het reguliere openbaar vervoer. De gemeente Venray 
besteedde de afgelopen jaren veel aandacht aan het leerlingenvervoer. 
Onder meer vanuit de opvatting dat zelfstandig kunnen reizen belangrijk is 
voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan hun zelfvertrouwen, 
zelfbeeld en sociale activiteit. Ook vergroot het de mogelijkheden voor 
vervolgonderwijs, stage of werk.

‘Samen reizen met…’
Vanuit die gedachte zette de gemeente het project ‘Samen reizen met …’ op, 
waarin deze leerlingen geholpen zijn om hun zelfredzaamheid te vergroten. 
In dit project zocht de gemeente geschikte mensen die met de leerlingen 
mee kunnen reizen naar school. Dat kon zijn in het openbaar vervoer of op 
de fi ets. In het kader van de Wet Werken naar Vermogen en de Participatie 
Wet zijn de begeleiders in eerste instantie gezocht onder de mensen met 
een uitkering, maar er zijn ook vrijwilligers die als begeleider meereisden. In 
nauw overleg met ouders, de scholen en de begeleiders leerden de leerlingen 
hoe zij hun reis naar school zelf kunnen doen. Daarin werden zij begeleid met 
als doel om na verloop van tijd zelf per fi ets of met het openbaar vervoer 
naar school te reizen. Acht leerlingen van De Velddijk en Het Poortje in 
Venlo deden mee aan het project, dat vervoerder Veolia ondersteunde. Het 
vervoersbedrijf stelde voor de begeleiders ov-passen beschikbaar. 

Twee doelen bereikt
En het werkt. Alle kinderen reizen het volgend schooljaar zelf met het 
openbaar vervoer van en naar school. Een mooi resultaat, meent Lucien 
Peeters, wethouder Leven in Venray, bij de afsluiting van het project. “We 
zien dat nieuwe wetgeving een behoorlijk beroep doet op de omgeving en 
vrijwilligers van een speciaal onderwijs leerling om zelf regie te voeren over 
het vervoer van en naar school. Door die stap te zetten bereikten we nu 
twee doelen: we versterken de jongeren in hun zelfredzaamheid en beperken 
tegelijkertijd de kosten voor de gemeente.” 

Stoer
Vol trots ontvingen de kinderen maandag hun certifi caat. Eén van de 
leerlingen gaf aan, dat hij het reizen met het OV veel makkelijker vindt dan 
hij dacht en dat zijn buurjongens het stoer vinden, dat hij nu met de Veolia-
bus reist.

Burendag 27 september
Op 27 september is het weer Burendag, het jaarlijks terugkerend 
feest dat u samen viert met uw buren en de buurt. Een dag 
waarop u gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, 
socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich 
samen inzetten voor hun buurt.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de 
samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag willen zij 
mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom 
buurtorganisaties met goede plannen een bijdrage tot 500 euro om 
plannen, die ze met en voor de buurt willen oppakken, op Burendag uit 
te voeren. Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 
26, 27 of 28 september 2014. Het aanvraagformulier en de voorwaarden 
staan op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft dit jaar 1 miljoen 
euro beschikbaar. Vorig jaar waren er zoals elk jaar in Venray 13 
deelnemende straten.

Meer weten? 
Kijk op www.burendag.nl. 

Gemeente Venray 
vereenvoudigt vooroverleg 
omgevingsvergunning
De gemeente Venray stimuleert het vooroverleg omgevingsvergunning. 
Hiervoor is in 2014 de legesverordening zodanig aangepast dat een 
korting op de verschuldigde leges wordt toegepast van 20 procent bij 
een aanvraag die in één keer compleet en digitaal wordt ingediend.

Het gebruik van het vooroverleg is vereenvoudigd
Het vooroverleg is een (informele) bespreking van een concept aanvraag 
omgevingsvergunning en kan betrekking hebben op bijvoorbeeld 
het aspect welstand, milieu en/of bouwen. Tot op heden diende het 
vooroverleg via het Omgevingsloketonline (OLO) aangevraagd te 
worden. Dit is echter een ingewikkelde manier omdat dit landelijke 
systeem hier nog niet goed voor is ingericht. Om de inwoner beter van 
dienst te kunnen zijn, bood de gemeente onlangs de mogelijkheid om 
via www.venray.nl een digitale aanvraag tot vooroverleg te doen. Dit 
werkt veel eenvoudiger dan het OLO en de gemeente verhoogt hiermee 
haar dienstverlening naar de inwoner. Ga voor meer informatie naar 
www.venray.nl en maak gebruik van dit vooroverleg: voor (leges)
kostenbesparing én snellere vergunningverlening. 

Gemeenteraad stemt in met 
evaluatie Gebiedsgericht werken 
De gemeenteraad stemde op 1 juli in met de evaluatie 
Gebiedsgericht werken. Ook staat de raad achter de collectieve 
ambitie voor de Gebiedsgerichte werkwijze voor de komende vier 
jaar. 

Vertegenwoordigers van alle dorps- en wijkraden, gebiedspartners 
(Wonen Limburg, Synthese, politie, schoolbesturen en Venray 
Centraal), gemeenteraad en gemeente Venray evalueerden samen 
de gebiedsgerichte werkwijze. Dat gebeurde onder meer tijdens 
een tweedaagse bijeenkomst vorig jaar november in Vredepeel. 
Gebiedsgericht werken is een structureel samenwerkingsproces ter 
versterking van de leefbaarheid in alle Venrayse dorpen en wijken.

Collectieve ambitie
De collectieve ambitie gaat uit van de gelijkwaardigheid van 
de gebiedspartners, die op maat samenwerken op basis van 
gemeenschappelijke waarden en doelen. Iedereen maakt daarbij van 
elkaars expertise gebruik. De behoefte van gemeenschappen is nog meer 
dan nu leidend voor de gebiedspartners. Om deze stevige ambitie vast 
te houden wordt met ingang van november 2014 jaarlijks de ‘Ambitiedag 
GGW’ gehouden. Deze zomer wordt een werkgroep namens alle partners 
samengesteld.

Brukske bouwt aan MFC 
In voorjaar van 2015 kunnen de gebruikers hun intrek nemen 
in het Multi Functioneel Centrum (MFC) Brukske. Een MFC voor 
bewoners van Brukske én daarbuiten.

Nu de bouw van het MFC vordert en het gebouw ook zijn hoogte heeft 
gekregen, is echt goed zichtbaar hoe omvangrijk het bouwproject is. 
Momenteel wordt gewerkt aan de dakvloer. Daarna, zo rond september/
oktober, wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt.  

Gebruikers MFC
Het MFC Brukske biedt straks onderdak aan samenwerkingsschool 
Estafette, kinderopvang, peuterspeelzaal en gymzalen. Ook wijkcentrum 
de Kiosk, en daarmee een groot aantal verenigingen en clubs, krijgt er 
een plek, evenals Wonen Limburg. Het MFC zal straks ook veel aanloop 
krijgen van buiten de wijk, want de jeugdgezondheidszorg van de GGD, 
die tot dusver spreekuren heeft op drie plekken in Venray, houdt er 
straks haar spreekuren voor de hele gemeente. 

Informatie
Heeft u vragen over de bouw van het MFC? Bel dan naar het algemene 
informatienummer: 088-3850250 of mail naar info@brukskemooianders.
nl. 

Op de foto: de bewoners van Op de Smelen samen met studenten.

Jeanne begeleidde de afgelopen weken als vrijwilliger Laura. 
Voortaan gaat de Venrayse zelfstandig met de bus naar school. 

Vakantie? Check!!
Niet alleen tijdens de zogenaamde 
donkere dagen wordt er meer 
ingebroken, ook de vakantieperiode 
grijpen inbrekers aan om hun slag 
te slaan. Plan daarom niet alleen 
zorgvuldig uw vakantiereis, maar 
schenk ook aandacht aan hoe u uw 
woning achterlaat. Ook als u een 
dagtochtje maakt.

Zijn de hele dag de gordijnen dicht? 
Staat de afvalcontainer om 16 uur 
nog buiten? Steekt het weekblad ’s 
nachts uit de brievenbus? Allemaal 
aanwijzingen voor dieven om uw 
woning nader te inspecteren.

Neem even de tijd om de 
preventietips te lezen op 
www.waakvoorinbraak.nl en 
ga met een goed gevoel op reis.

Like ons op Facebook! 
facebook.com/gemeentevenray
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