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Gilde Zorgcollege beantwoordt 
schreeuw om zorgprofessionals
De vakschool van Gilde Opleidingen in Venray start deze week met 
ééndaagse trainingen op het gebied van alle dagelijkse levensver-
richtingen (ADL). Met deze trainingen worden de studenten klaar-
gestoomd om taken van werknemers in de ouderenzorg over te 
nemen en hen te ontlasten.

Op de vijf locaties in Venray, Venlo, 

Weert, Roermond en Geleen stelt 

Gilde Zorgcollege professionals 

beschikbaar om iedere dag in 

totaal zo’n 65 mensen op te leiden 

in alle dagelijkse levensverrichtin-

gen. Denk hierbij aan steunkousen 

aantrekken, wassen, aankleden en 

tanden poetsen. Deze week  trainen 

ze met meer dan tweehonderd 

medewerkers van zorginstellingen, 

zodat er op zeer korte termijn meer 

handen aan het bed zijn.

Zorgen over Venrayse inbreng
Gemeente Venray 
ondergesneeuwd 
in Regiovisie?
De Regiovisie 2040 van acht gemeenten in Noord-Limburg zorgde 
voor gemengde reacties in de commissie Werken en Besturen van 
woensdag 11 maart. Enkele partijen uitten hun zorgen over de 
Venrayse inbreng. “Het risico van schaalvergroting is dat voor 
Venray weinig speelruimte overblijft”, waarschuwde Theo Zegers 
(D66).

Provincie Limburg en de acht 

gemeenten hebben 40 miljoen euro 

opzijgezet voor de investeringsa-

genda 2020-2023. De vraag om een 

bijdrage van 20 miljoen euro van 

het Rijk is niet geheel gehonoreerd. 

Het Rijk wil niet verdergaan dan 17,5 

miljoen euro. Provincie en de acht 

gemeenten leggen daarnaast ook 

17,5 miljoen euro bij voor het totaal-

plan waardoor het totaalbudget op 

75 miljoen euro komt. Wethouder 

Jan Loonen (CDA) verwoordde dat 

het streven naar de gezondste regio 

het hoofddoel is.

De geldpotten van 
provincie en Rijk zijn 
de smeerolie

Kritisch
D66 toonde zich kritisch. Theo 

Zegers meende dat ‘de gezonde 

mens’ ondergeschikt is aan de eco-

nomische doelen. “Er is te weinig 

aandacht voor luchtkwaliteit en voor 

versterking van gezondheidszorg en 

natuur”, stelde hij. Ook Lizzy Bruno 

(Pro Venray) vroeg extra aandacht 

voor de luchtkwaliteit binnen het 

plaatje van de gezondste regio.

Samenwerking Venray, Venray Lokaal 

en VVD waren net als D66 huive-

rig voor de geringe invloed van 

gemeente Venray. “Grote ontwik-

kelingen stijgen uit boven de indivi-

duele gemeenten”, zei John Willems 

(VVD). “De visie bevat mooie volzin-

nen maar het is nog erg globaal.” 

Twan Jansen (PvdA) sprak van ‘een 

imposante stapel papier’. “Het is 

erg breed, voor ieder wat wils.” 

PvdA prees de regionale overeen-

stemming. “De geldpotten van 

provincie en Rijk zijn de smeerolie”, 

vermoedde Jansen.

Frans Flinsenberg (Venray Lokaal) 

stelde dat het regionale belang 

uitstijgt boven het lokale. “Van de 

investeringen van 40 miljoen euro 

gaat het grootste bedrag (10 mil-

joen) naar Brightlands Campus 

Greenport Venlo. Voor verduur-

zaming glastuinbouw, kringloop-

landbouw en gezonde voeding 

is 9 miljoen euro beschikbaar.” 

Beleidsmedewerker Roel Reijnders 

zei dat het geen strijd is tussen 

gemeenten, maar juist een samen-

werking. “Naar Brightlands Campus 

gaan inderdaad de meeste miljoe-

nen. Het is een impuls voor de regi-

onale economie. Daar heeft Venray 

ook baat bij.”

Het CDA was lovend. “Een prima 

stuk”, vond Guus Reintjes. Hij 

wees het kritische D66 erop dat 

de Regiovisie ‘perfect past’ in het 

coalitieakkoord uit 2018. “Dat is ook 

door D66 ondertekend.” Jan Loonen 

legde uit dat gemeenten de vrijheid 

hebben om met concrete projecten 

te komen. “De uitwerking volgt nog. 

Daar kan iedereen zijn zegje over 

doen.”

Afname van de veestapel
D66 haalde aan dat de afname van 

de veestapel als een positief punt in 

de visie wordt genoemd. Jan Loonen 

reageerde dat de verkleining van 

de veestapel al in volle gang is. “De 

krimp is al een feit door opkoopre-

gelingen van het Rijk”, zei Loonen. 

“In de Regiovisie gaat het niet om 

de aantallen. Maar om de kwaliteit 

van leven, omgeving en dieren.”

De acht gemeenten Beesel, Bergen, 

Gennep, Horst aan de Maas, Peel en 

Maas, Mook en Middelaar, Venlo en 

Venray werken nu nog samen onder 

de vlag van Regio Venlo. Voor het 

samenwerkingsverband wordt een 

nieuwe naam gezocht. De gemeen-

teraad neemt op dinsdag 31 maart 

een besluit over de Regiovisie.
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Raadsvergadering  
gaat door in aangepaste vorm
De raadsvergadering van dinsdag 31 maart gaat door in het gemeentehuis van Venray. Wel worden er enkele 
aanpassingen gedaan vanwege het coronavirus. Er is maar één raadslid per partij aanwezig en er worden 
alleen besluiten genomen over hamerstukken.

Tot en met 1 juni gaan de raadsver-

gaderingen en commissievergade-

ringen door middels een digitale 

videoconferentie. Omdat de wet, 

die deze digitale manier van ver-

gaderen mogelijk maakt, momen-

teel nog niet klaar is, gelden voor 

de raadsvergadering van 31 maart 

andere regels.

De gemeenteraad besluit alleen 

over de besluiten op de D-agenda, 

de hamerstukken. De C-agenda, de 

bespreekstukken, schuift door naar 

de eerstvolgende raadsvergadering. 

Normaal gesproken kan een verga-

dering alleen doorgaan als minimaal 

de helft van de raadsleden aanwe-

zig is. De gemeentewet maakt het 

mogelijk om bij wijze van hoge uit-

zondering de vergadering toch door 

te laten gaan in de aanwezigheid 

van één raadslid. 

De opstelling van de stoelen wordt 

gewijzigd zodat de raadsleden een 

minimale afstand van 1,5 meter tot 

elkaar bewaren. Ook worden zo min 

mogelijk personen in de raadzaal 

toegelaten. Ambtenaren, publiek en 

pers zijn niet welkom. De vergade-

ring is via een livestream te volgen 

op de website van gemeente Venray 

en via de radio bij Omroep Venray.

Burgemeester Luc Winants haalde op 

16 maart in de bijeenkomst met de 

fractievoorzitters aan dat het voor 

de continuïteit van het openbaar 

bestuur belangrijk is dat de raadsver-

gadering doorgaat, zodat er beslui-

ten kunnen worden genomen.

‘Jachthaven Wanssum klaar 
voor zomerseizoen’
Aannemer Mooder Maas is druk bezig met een inhaalslag bij de jachthaven in Wanssum. De hoge waterstand 
belemmerde de werkzaamheden in de afgelopen maanden. Momenteel kan Mooder Maas weer aan de slag 
met de nieuwe kades en keringen rond het jachthavengebouw. De verwachting is dat voor het toeristisch 
seizoen de nieuwe jachthaven klaar is.

De gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum is over negen maanden 

afgerond. Er is nog werk aan de win-

kel op diverse locaties in Geijsteren, 

Wanssum en Blitterswijck. Vlak bij de 

jachthaven vinden werkzaamheden 

plaats aan de Geijsterseweg. Rondom 

de woningen worden keringen aange-

bracht. De Wanssumseweg in Geijsteren 

is nog tot half juli afgesloten. Vanwege 

de aanleg van een dijk die vanaf de 

Sint Wilbertsweg en Alde Pasterie door 

de weilanden loopt in de richting van 

de Wanssumseweg. Bij zorgboerde-

rij de Geijsterse Hoeve krijgt de dijk 

een aansluiting op de weg die daar-

door een meter wordt opgehoogd. Op 

de Geijsterseweg bij het bedrijf Geelen 

Beton wordt de tijdelijke situatie omge-

vormd tot een definitieve kruising. De 

weg is nog afgesloten tot 3 april.

Voor de realisatie van de rondweg om 

Wanssum zijn de werkzaamheden in 

volle gang. Het tracé van de parallelweg 

bij Lange Ven in Wanssum is klaar. Op 

diverse plaatsen worden de hoge wan-

den langs de rondweg opgevuld met 

grondkeringen. Het huzarenstukje vindt 

op 11 en 12 juni plaats. Dan worden de 

liggers van de brug met een lengte van 

69 meter over de industriehaven gelegd. 

De rondweg is dan voltooid, maar moet 

nog verder worden afgewerkt voordat 

het verkeer eroverheen kan. Tijdens de 

werkzaamheden kunnen wegen in dit 

gebied tijdelijk worden afgesloten.

De bestrating van de nieuwe dorps-

brug Over ’t Broek in Wanssum is niet 

goed bestand tegen het drukke en 

zware verkeer dat er momenteel over-

heen rijdt. “De bestrating heeft veel te 

lijden. We hebben al een aantal keren 

onderhoud moeten plegen”, meldt 

een woordvoerder van projectbureau 

Ooijen-Wanssum. “De brug is ingericht 

als 30-km zone voor bestemmingsver-

keer. Dat is ook de bedoeling zodra het 

verkeer, als de rondweg gereed is, om 

de dorpskern wordt geleid. Momenteel 

maakt nog veel zwaar verkeer gebruik 

van de weg.” Ook wordt er vaak te hard 

gereden. Daarom zijn er twee smileys 

geplaatst om de chauffeurs te attende-

ren op hun snelheid.

Het uitgraven van de hoogwatergeul 

onder de Koninginnebrug naar Well 

heeft ook hinder ondervonden van het 

hoge water. Alleen aan de kant van 

Blitterswijck heeft kleinschalig grond-

verzet plaatsgevonden en zijn er archeo-

logische onderzoeken gedaan.

In Blitterswijck is Mooder Maas gestart 

met het nieuwe tracé van de Veerweg 

tussen de Kerkstraat en Tante Jet aan de 

Maas. Voor de aanleg van een dijkover-

gang wordt een deel van de Veerweg 

verlegd. De werkzaamheden gaan door 

tot 10 april.

In de oude Maasarm, die bij hoogwater 

gaat meestromen met de moederrivier, 

gaat het grondverzet de komende peri-

ode door tussen Blitterswijck en Meerlo. 

Bij de weg Kortenbos is de begroei-

ing verwijderd in het natte deel van dit 

gebied met een speciaal rupsvoertuig, 

de wetlandtrack.

Rond de brug ’t Veunderke in 

Blitterswijck zijn dijkringen aangelegd 

bij Het Roekenbosch en de Boltweg. Op 

een aantal plekken bij de Pluisbergweg, 

camping ’t Karrewiel en Megelsum/

Kortenbos zijn maatwerkkeringen aan-

gebracht om de bewoners te bescher-

men tegen hoog water.

De werkzaamheden voor de herinrich-

ting van het gebied zijn al begonnen. 

Bij de hoogwatergeul en in de oude 

Maasarm zijn funderingen gelegd voor 

loopvlonders. Die maken straks onder-

deel uit van de wandelroutes door 

het natuurgebied. Ook zijn er rasters 

geplaatst en op verschillende plekken 

heeft aanplant plaatsgevonden.


