Venrays nieuws
1 Wat was voor u het meest positieve Venrayse nieuws van
2017?
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Aanleg glasvezel kan eindelijk van start
Aanpassing schouwburg
Aantreden Anne Thielen
Betaald Parkeren ingedamd!
Betaald parkeren, leegstand die eindelijk weer afneemt
Binckbank tour
Blauwe zone
Dat alle straten in het centrum zo mooi zijn vernieuwd
Dat bladmanden terug zouden kunnen komen
Dat er aandacht werd besteed aan 'de vergeten driehoek'
De ijsbaan komt
De kapster
De komst van de BinckBank Tour
De opening en voltooiing van het stadspark
De opening van nieuwe winkels
Enecotour
Geen "Polenhotel"
Geen parkeergeld meer
Geen parkeergeld meer maar blauwe s
Glasvezel gaat door.
Glasweb gaat door
Glasweb Venray, we krijgen glasvezel in ieder alvast in de dorpen, nu Venray nog
Het feit dat er niet veel negatiefs is
Het nieuws dat er aan de rondweg wordt begonnen.
Het park bij de Grote Kerk
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Het plan Wanssum gaat van start
Het Venray museum
Meer invulling van de winkelpanden in het centrum
Minder winkels gesloten
Niet doorgaan polenhotel
Nieuw parkeerbeleid
Nieuw plein bij de kerk
Opening rooyhof
Parkeren
Parkeren met blauwe kaart in het centrum
Persoonlijk
PETRUSBANDENKERK NIEUWE VERLICHTING
Polenhotel
Polenhotel is stopgezet
Schaatsbaan komt weer
St anna Terrein krijgt een positieve bestemming!!!!!
St. Anna verkocht
Stop op ombouw oude melkfabriek in Leunen
Venray is in positieve zin bezig met vluchtelingenopvang, o.a. werkgroep vluchtelingen
welkom.
Voorstel om mee te doen met het kweken
Weer woningbouw
Weet het niet
Wethouder Thielen
Wieler evenement
Zwembad blijft open

Toelichting
Het nieuws:

Weet niet




Het gebouw is mooi en de aankleding er omheen met het mooie parkje en muur zijn
prachtig!
Het historische gebouw blijft behouden en is nu een verpleeghuis met mooie
appartementen. Hopelijk krijgt de rest van dit prachtige pand ook een dergelijke
functie.




Met nog ruim een maand te gaan zijn de vragen in deze raadpleging te vroeg.
Winkels weer meer bezet
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2 Welke gebeurtenis in de gemeente Venray is naar uw
mening dé zwarte bladzijde van 2017?
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Dat het polen hotel niet door gaat
Het nieuwe parkeerbeleid, kost miljoenen en levert niets op.
Het overlijden van Wilbert Ingenpass
Leegstand winkels centrum
Nieuwe parkeerbeleid
Per direct aftreden van Lucien Peeters en de slechte communicatie rondom financiële
afhandeling hiervan
Voorstel fietsen Schoolstraat

Toelichting
Gebeurtenis: 








Afketsen polenhotel, wat een dorpenpolitiek
AFWIJZING van het arbeidsmigrantenhotel door de gemeenteraad
Controle door een ambtenaar, vragen lijsten die er niet toedoen.
extra werk voor mij als ondernemer met 0 als resultaat.
De afwijzing van de accommodatie in de oude melkfabriek voor arbeidsmigranten
vind ik verschrikkelijk.
De afwijzing van de vestiging van een hotel op het terrein van de voormalige
melkfabriek waardoor hardwerkende mensen die voor ons werkzaamheden
verrichten waar we geen nederlandse werknemers voor kunnen vinden, vaak
geen fatsoenlijk onderdak hebben. Schande om deze mensen zo te stigmatiseren.
De afwzijng van diverse gebouwen wat betrfet de Polen of andere buitenlandse
werknemers. In Leunen was het aantal te groot.Maar de sfeer is in het algemeen
negatief,
De beschamende vertoning van enerzijds de Leunse bevolking en anderzijds de
laffe houding van de politiek rondom de ontwikkeling van de Oude Melkfabriek.
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De binnen singel voorrangsweg maken. Kost veel geld, dient geen doel. Mensen
die er wonen zullen nog meer over te snel rijden klagen.
De inspanning om DE Bleek buiten het winkelcentrum te houden.
De inspanning om de bibliotheek te verplaatsen. De bibliotheek ligt nu op ideale
plek met parkeerplaats voor de deur.
De soap rondom de asielopvang in Blitterswijck
De verandering in het kunstencentrum Jerusalem,hier heeft de gemeente de
plank helemaal mis geslagen. De grote verbouwing van de schouwburg veel te
duur voor wat er voor terug gekregen is.
Geen doorgang van het PolenhotelEd Stevens
Gekronkel van de gemeente over de huisvesting van arbeidsmigranten in Leunen
en op de Westsingel waarbij ze totaal voorbijgaan aan de inwoners van Venray
zelf
Goedkeuring voor woonverblijven in voormalige melkfabriek.
Heb gehoord dat de sint en pieteniet meer gooien met snoepgoed maarlk kind
een handje pepernoten geven. Persoonlijk en geen overdaad. Prima!!!!!!!!!
Het aanhoudende gedoe rond de woonmax. Jammer......
Het gedoe en het plan van de oude melkfabriek
Het gedoogbeleid. Fietsen , Brommen en zelfs motorrijders in het centrum.
Achteruitgang ten opzichte van vroeger, toen je wel mocht fietsen, doch niet
brommen. Het overal tegenkomen van honden-uitwerpselen en glas in centrum
en park
Het kappen van de vele bomen overal.
Het niet vinden van adequate huisvesting voor Poolse medeburgers en het verzet
tegen voorgestelde oplossingen
Het plotselinge vertrek van de wethouder
Het polen hol werd afgestemd door de gemeenteraad. ieder profiteert van de
Poolse medewerkers, door voor hen te werken (goedkoop, maar hier wonen? Ik
vind het een angstgedrag. Angst is nog altijd een slechte raadgever. Huizen
zouden minder waard worden. Ook angstgedrag. We hebben de mond vol over
samen. Nee, Ieder voor zich dus? Afschuwelijk hoor.
Het veranderen van de kleine singel tot voorrangsweg. Ben bang dat er straks
veel te hard wordt gereden en er ongelukken gebeuren.
Het voornemen van de gemeente om € 60.000,- voor The B beschikbaar te
stellen. (Is uiteindelijk niet doorgegaan.)
Illegaal rooien van bomen langs A73 voor lelijke reclame-bouwwerk
Ja zeggen tegen glasweb terwijl niemand het wil
Mestfraude
Ontwikkeling Venrays museum
Parkeerbeleid. Bewoners Oranjebuurt worden "opgeofferd" aan ondernemers en
hun personeel die in de wijk parkeren. Vele foutparkeerders door slechte
aanduiding en onvoldoende toezicht op het parkeren. Idem onvoldoende toezicht
op fietsen in het centrum.
Parkeren Paterslaan parallel en omgeving door explosieve groei coffeeshops. Dit
wegens veel buitenlandse toeloop !
Polenhotel
Stuiting van weer meer winkels
Toenemende aantal verkeersongevallen op de Venrayse (provinciale wegen).
Toespraak van een anti-fascist in de gemeenteraad m.b.t. het Duitse kerkhof in
IJsselsteijn.
4






Toestaan van feesten en partijen in Pannenkoekenrestaurant de Perdstal aan de
Kempweg Ondanks alle beloftes vooraf dat er geen overlast zou komen van dit
pand met een maatschappelijke bestemming met ondergeschikte
ondersteunende horeca. Ook het Vlakwaterbos mag van onze gemeente worden
volgezet met activiteiten die niet passen in het bos en niet in de wijk rondom het
Vlakwaterbos. Het rustige groene karakter van onze wijk is al ernstig aangetast.
Verkoop St Anna terrein. Had Venray een prachtig stadspark van kunnen maken.
Het is een uniek terrein. Er komen nu al veel mensen wandelen
Vertrek vidaxl uit Venray, naar Venlo. Hoewel natuurlijk ieder zwaar ongeluk, met
zwaar gewonden en doden steeds weer vreselijk nieuws is
Vertrek wethouder uit Leunen
Voornemen sloop viaduct leunen



Ik denk de leegstand in de winkelstraat en parkeren perikelen




Weet niet

5

3 Op wie of wat was u het afgelopen jaar trots als inwoner
van de gemeente Venray?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ad een collega van omroep Venray
Alle inwoners die op vrijwillige basis een evenement organiseren om Venray aantrekkelijk te
maken/houden
Alle mantelzorgers
Alle personen die zich inzetten voor de medemens, vaak belangeloos.
Alle vrijwilligers
Dag van de ouderen
De burgemeester (3x)
De burgemeester en de deken
De diverse activiteiten die in venray plaats vinden en het vele poetswerk wat het centrum
netjes houd
De fractievooritter van de PvdA
De Hazekeutel, De Pielhaas en Jong Nederland.
De kermis (2x)
De Vereniging de Zonnebloem
De vrijwilligers van het Eetpunt De verwennerij in Blitterswijck
Dylan Haegens
Ed Stevens
Familie
GlaswebVenray vrijwilligers
Het centrum
Huiswerkinstituut Venray
Leo Mertens
Mezef,
Mijn Amazone,s (ruiters)
Mijn dorp Castenray
Mijn dorp Heide
Mijn echtgenoot, welke 41 jaar als scheidsrechter heeft opgetreden, tevens heeft hij ruim 36
jaar mensen in de volleybalwereld begeleid en dat alles op vrijwillige basis.
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Mijn kinderen (2x)
Mijn moeder
Mijn vrouw
Mijn vrouw en kinderen.
Mijzelf
Nieuwe wethouder Thielen
Onze burgemeester (2x)
Onze buurt
Op allen die Venray leefbaar houden
Op Bjorn en Mieke die zo ver zijn gekomen met hun carnavalsnummer
Op het prachtige en gezellige centrum van Venray
Pielhaas
Veiligheid binnen Venray
Venray (2x)
Venray, omdat ik het een gezellig centrum heeft.
Verbouwde schouwburg
Wielrenner mike teunissen
Winkels
Wout piels
Ziet er goed uit
Zwarte Piet

Toelichting

















Ad werd geëerd en onderscheiden voor zijn inzet voor de bijdragen in en om Venray echt
verdiend vind ik.
Als mantelzorgster en vrijwilligster mag ik echt trots op me zelf zijn.
Dat hij er mede voor zorgt dat Venray weer op de kaart komt .bv met de wielerronde
Dylan Haegens heeft Venray bij een jong publiek op de kaart gezet, tot België toe!
Een buurvrouw van ons is een drijvende kracht achter Burendag 2016 en 2017
Geen extra dingen
Hij heeft als enige fractielid gigantisch veel werk gezet voor de partij, met een tomeloze inzet,
fantastisch
Hij heeft gehoor gegeven aan de parkeer problematiek in onze straat
Is ook dit jaar weer naar de Wereld kampioenschappen geweest en de Europese
kampioenschappen in zijn disciplines van de schiet sport.
Hij is in de afgelopen jaren vele malen onder scheiden met de eerste plaatsen op deze
wedstijden.
Maar omdat dit niet zo'n sport is die in de schijnwerpers staat wordt hier geen aandacht aan
geschonken.
Mooi programma in l inleiding burgemeestet
Prachtig versierde straat. waarbij alle mensen uit die straat meegewerkt hebben. Dat is zeer
positief. Thans heeft de Julianasingel weer een goeie buurt van samenwerken.
De straat was mer carnaval geweldig versierd omdat Paul Raedts in de het trio zat
Vooraan op de Kempweg voelen de bewoners zich nog verantwoordelijk voor elkaar en de sfeer
in de straat.
Zieke man die het leven neemt zoals het is en er nog alle uit haalt
Zij gaan zeer gedragen en niet egocentrisch om met de medemens, die het nodig heeft. Is
geheel vrijwilligerswerk.
Zij zorgen toch maar, met risicobereidschap, voor veel werkgelegenheid
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4 ‘2017 was voor Venray een goed jaar’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=143)
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Voor alle vrijwilligers, waardoor Venray gedragen wordt. en verder voor alle
verpleegkundigen en verzorgende. En verder voor de gewone man/vrouw, die voor
weinig geld presteert. Ik heb niks op met mensen die grote bedragen vragen en alles
om geld draait. Dit houdt geen stand

Mee eens



Eindelijk weer wat minder leegstand in winkelcentrum. We zijn er nog niet maar het
lijkt de goede kant op te gaan.
Goede p&er met de binckbanktour. Er hebben veel leuke in het centrum
plaatsgevonden, zowel oude vertrouwde evenementen als nieuwe originele (
festival op het plein, foodtrucks)
Gemeentebegroting kloppend


Neutraal




Mee
oneens

Weet niet



Er is veel gebeurt in en om Venray maar of het ook allemaal stand zal gaan houden
in 2018 ik hoop het Voorbeeld: het betaald parkeren maar of het ook meer mensen
naar het centrum zal trekken ik verwacht van niet maar toch een goede actie denk
ik.
Geen gekke dingen gebeurd



Te veel overlast en wantoestanden intensieve veeteeld en geen beleid in de goede
richting
Zo jammer dat veel winkels sluiten, nu Witteveen weer. Hopelijk blijven de kleine
winkels op de Bleek bestaan, het is erg knus en gezellig daar.



Hier kan ik geen antwoord opgeven. Wat betekent 'een goed jaar'?

8

4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met bovenstaande
stelling? (n=51)
Ik wil geen toelichting geven (35%)
Weet niet (10%)
Toelichting:





























Bouwactiviteiten toegenomen
De gemeente heeft goed gepresteerd, geen grote financiele problemen zoals momenteel in de
gemeente Venlo
De vele evenementen in venray
Economisch gaat het beter
Er wordt door de gemeente onderzocht naar het meest haalbare om het parkeerproblematiek op
te lossen
Geen extreem foute dingen gebeurd, alles loopt op rolletjes
Gevoelsmatig
Het is rustig op bestuurlijk niveau.
In het dorp zijn weer wat meer winkels wat het winkelen gezelliger maakt.
Jammer dat er onduidelijkheid is over het ziekenhuis en dat de HAP na 23 uur gesloten is. Maar
Venray doet het zo slecht nog niet!
Leuke plein activiteiten
Meer positieve als negatieve gebeurtenissen
Meeten positiviteit door aantrekkende economie
Na jaren van meldingen en vragen zijn eindelijk de bomen bij ons gekap en gesnoeid
Nogal wat activiteiten
Positieve sfeer van winkeliers
Redelijk gezond en veel gezien van de wereld om ons heen
Rustig jaar
Stadspark rond kerk, opening museum
Tevrefen inwoners
Veel ondernomen en gezellig
We doen het niet slecht in Venray. Natuurlijk is er altijd potentieel en zijn er nog vele zaken te
verbeteren. Maar zo gek hebben we het niet in Venray
We hebben een stabiel bestuur. We hebben bruisende evenementen die Venray over het
algemeen positief in het nieuws brengen.
We leven in een land waar we het goed hebben en geen oorlog, ook mag ik persoonlijkm niet
klagen over mijn omstandigheden
Weinig gekke dingen of tegenslagen
Winkelcentrum zit weer in de lift
Zie boven. Alle mensen die anderen helpen op welke manier dan ook.
Zie hierboven
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4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met bovenstaande
stelling? (n=9)
Let op! Zeer laag aantal respondenten!

Toelichting (44%):




Heel veel onrust bij inwoners van Venray, omdat plannen van de gemeente niet goed
doordacht zijn en zeer slecht aan de voorkant worden gecommuniceerd met inwoners
Het centrum loopt leeg. Er is niets meer om leuk te winkelen of een terasje te pakken
Teveel leegstand in het centrum

Ik wil geen toelichting geven (56%)
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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