Het jaar 2016
Het jaar is weer voorbij tijd om de balans op te maken.

1. Wie is de Venraynaar van 2016, en waarom?
(82% = ik weet niemand die ik deze titel zou geven, n = 172)

Venraynaar
burgemeester
de vrijwillige
mantelzorger
Deken Smeets
Frank Nelissen
Gijs
Schapendonk
Gijs
Schapendonk

Gijs
schapendonk
Hans Gillissen
Hans
Thomassen

Motivatie
Als dank voor zijn nimmer aflatende inzet voor de medemens
Vrijwilligers zijn onmisbaar ; ook in de Venrayse samenleving
Blijft gemotiveerd en vooral zichzelf.
Altijd (veelal achter de schermen) met zinnige dingen voor Venray en bovendien
een meer dan aimabel mens.
Heeft in een korte tijd een goede publiekstrekker in Venray gelanceerd met zijn
mooie Goesting! Ik ben er zelf nog niet geweest, maar hoor niets dan lof!
Ik vind het een meerwaarde voor Venray dat er een leuke horecagelegenheid bij
is gekomen.Hij heeft er iets gezelligs neergezet. Maar er zijn zeker meer mensen
die zich op een ander gebied enorm hebben ingezet voor Venray of groep. O.a.
Mark Schapendonk met team voor dementie en kapstok.
Goed lopend nieuw bedrijf gestart

hij heeft een zware taak in deze tijd, en toch zoals ik zie , altijd vriendelijk ,
Hans is altijd bezig om een het centrum een visite kaartje van venray te laten
zijn. Hij doet dat op persoonlijke titel maar ook via georganiseerde clubs. Hij is
diegene die de afgelopen twee jaar alles op alles heeft gesteld om de ijsbaan
weer in Venray te krijgen. uiteraard is de uitvoering door de schutterij opgepakt
maar achter de schermen is Hans de grote man.(mijn persoonlijke ervaring)
Harrie Franken voor alles wat hij op sociaal gebied doet
Henk Bisschops Beste raadslid 2016
hoe zo
wij zijn allemaal de Venrayenaar van het jaar
iedereen die
Ja, waarom er een uithalen. Waarom geen groep?
haar/zijn best
doet
Ikzelf
Omdat ik mezelf ben gebleven en dat al 57 jaar.
jacq haumann doet veel dingen, ook anoniem voor de zwakkere mens en het freulekeshuus
Laura puts
.
Lucien Peeters Omdat hij onmiddellijk na het openen van een nieuwe MTB-route zelf met de
MTB tegen de vlakte ging en zijn nekwervels brak.
Maria/Piet Spelt Drijvende kracht achter boekhandel Roojboek, samen met haar man Piet. Ze
hebben hun nieuwe zaak fantastisch ingericht en zijn zo ontzettend
klantvriendelijk. Ze hebben hun nieuwe zaak de naam Roojboek gegeven,
waardoor de naam Rooj blijft voortbestaan.
ONZE
BEGEEFT ZICH OP EEN VRIJE MANIER GEWOON TUSSEN HET VOLK
BURGEMEESTER
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Patrick v.d.
Broeck
Patrick van de
Broek

Paul Fransen
Ruud Korsten
Senn janssen
Stefan Sijbers
Theo Zegers
Merselo
Wout Poels
Wout Poels
Wout Poels
Wouter Poels

Dit is een politicus die naar de mensen luistert en met hen ook rekening houdt,
verder is hij iemand die kundig is en zich voor 100% voor de samenleving inzet.
Zijn kennis en kundigheid is ook opgevallen bij het Waterschap, vandaar dat hij
dit jaar gaat werken in de functie van dijkgraaf.
Maakt wat moois van de schouwburg
Sympathieke vent
Eerste kleinkind
Hij houdt al enkele jaren Venray 1 in de eerste klasse D (A-cat). Daar doet hij heel
inwoners van Venray wekelijks deugd mee.
Staat voor iedereen belangeloos klaar
Zijn prestaties in Tour de France
Geweldige overwinning in Luik Bastenaken Luik en al zijn andere prestaties het
afgelopen jaar.
Vanwege zijn prestaties o.a. In de Tour de France
Vanwege zijn successen in de wielerij 2016 en zijn tomeloze inzet om terug te
keren in deze sport na zijn valpartij.
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Dit jaar heeft verschillende hoogtepunten maar ook dieptepunten meegemaakt.

2. Wat was de belangrijkste gebeurtenis van 2016, en waarom?
(69% = Ik weet zo geen belangrijke gebeurtenis, n = 159)

Gebeurtenis
1 miljoen extra van provincie los
weten te krijgen, en daar is dan
zon heisa over.
aanslag Berlijn
aanslag in Berlijn
Aanslagen Brussel
Aanslagen door islamisten
aanslagen Parijs, Nice ,Berlijn
aleppo
Amerikaanse verkiezingen
beslissing parkeerbeleid
Brexit
Carnaval
De aanpak van criminele
'asielzoekers'
de buien in juni
Een nieuw huis gekocht
Eerste klein kind
er is me niks opgevallen
Geen glasvezel...

Motivatie

impsact op westerse democratie
Omdat ik een week van te voren in Berlijn was.
Grote impact op het leven
Wordt nieuw godsdiensoorlog, toont aan dat ze nog in de
mideleeuwen denken
dat ze over de ruggen van de mensen nog ruzie maken
terwijl ze gewoon hulp nodig hebben
Omdat dit invloed heeft op onze economie maar ook op
ons mensbeeld en vertrouwen in de toekomst
dieptepunt, slechte beslissing
heeft gevolgen voor heel europa
Altijd een groot feest!
Asiel krijgen is een gunst voor mensen die hulp nodig
hebben
Hagel als tennisballen
Ond

Goed ambtelijk voorbereid, slecht overgenomen door
college, extra kosten, geen resultaat en uiteindelijk kan
zelfs Venray glasvezel niet tegen houjden
Terughoudendheid in openheid voedt helaas het
wantrouwen in de politiek
Afscheffing betaald parkeren

Gemeentelijke investeringen in
maatschappelijke zaken
Gratis parkeren
Hagelstorm van 23 juni
het gestuntel met wél parkeergeld laat het amateurisme zien van deze gemeenteraad
of geen parkeergeld
het veilig wonen in Venray
wordt niet zo beleefd door het negatief denken
heup gebroken
Ijsbaan
Daar doet men veel kinderen en hun ouders een groot
plezier mee
kermis
veel mensen en gezellig
kermis
voor iedereen plezier
kleinkind geboren
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Nieuwe president usa is gevaar
voor wereldvrede
Ontslagen bij Nelipak
oorlog en aanslagen
Oorlog in Syrië
Opening tunnel in maastricht
parkeerbeleid
parkeerregeling
President Trump
Prive
smartlappenfestival in juni
Terreur aanslagen
Terugdraaien van betaald parkeren
toestand in de wereld
trump
val-gebr. heup
Venray 70 jaar bevrijd.
Verandering in parkeren
Verbouwing Schouwburg
verkiezing Trump
Verkiezing van Trump
Verkiezingen Amerika
Wat een vage vragen, een panel
als dit mag wel wat concretere
onderwerpen behandelen...
Weer gratis parkeren
wijziging parkeerbeleid en
beëndiging handhaving op
parkeergedrag

Hoe een prachtbedrijf en trots van het dorp naar de
knoppen gaat door vreemd geld!
raakt ons allemaal
Enorme ellende voor veel mensen
Files zijn nog steeds niet opgelost! Alweer miljoenen het
putje in.

Kanteling van de teneur in maatschappij
Prive
leuke koren en gezellgie muziek op de pleinen
Om mensen naar Venray te laten komen is gratis parkeren
een stimulans
zie het journaal

Met de spanningen van nu is het heel goed daar nu maar
eens bij stil te staan.
Mogelijk meer mensen naar Venray
Iets waar heel cultuurliefhebbend Venray e.o. iets aan
hebben.
ramp voor Amerika en de wereld
bepaald veel
Invloed op wereld
Wat voor nut heeft een open vraag als deze, is dit input
voor een zinloze glossy of zo?

Gevolg: overlast in de Wilhelminastraat
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