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‘Lienebrug’ naam voor brug over haven Wanssum
De nieuwe brug over de haven van Wanssum heeft de naam ‘Lienebrug’
gekregen. Annie Jacobs en Piet Weijers uit Wanssum hebben de nieuwe
naam bedacht. De twee bewoners werden door wethouder Jan Loonen
van de gemeente Venray verrast met een taart waarop de naam van de
nieuwe brug staat.
De naam verwijst naar de historische
Lienebrug die de monding van de
Molenbeek overspande. De brug was
destijds belangrijk voor de scheep
vaart op de Maas, toen er nog geen
gemotoriseerde schepen waren. Als er
geen geschikte wind was, moest het
schip vanaf de kant door paarden
getrokken worden met behulp van
touwen (lienen in het dialect).

Negentien inzendingen
De naam is in samenspraak met de
dorpsraad van Wanssum en gemeente
Venray gekozen uit negentien
inzendingen. De naam sluit aan bij
de namen van de andere bruggen in
het gebied die ook gelinkt zijn aan de
historie en de omgeving. De brug in

het centrum van Wanssum heeft de
naam ‘Over ’t Broek’, de fietsbrug over
de rondweg kreeg de naam ‘Op de
Haard’, de brug in Ooijen draagt de
naam ‘Kweibrug’ en de Blitterswijckse
brug heet ’t Veunderke’. De Liene
brug is de laatste brug die in
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
aangelegd wordt. De liggers van
de Lienebrug worden op 11 en
12 juni geplaatst. Met een lengte
van 69 meter zijn dit de langste
voorgespannen liggers ter wereld.
De Lienebrug is onderdeel van
de rondweg die op dit moment
rondom Wanssum aangelegd
wordt. De rondweg is in het najaar
afgerond waarna de brug in gebruik
genomen wordt.

Versoepeling schrappen winkelruimte in centrum
Dat leegstaande panden in het centrum van Venray na drie jaar automatisch hun winkelbestemming verliezen, stuitte op protest. Veel pandeigenaren en ondernemers maakten bezwaar tegen de ‘uitsterfregeling
detailhandel’, die geldt voor aanloopstraten en transformatiegebieden in het winkelcentrum. 20 van de 26
zienswijzen over het omgevingsplan centrum gingen over deze regeling.
Het College van B&W heeft naar aan
leiding van de bezwaren de maatrege
len versoepeld. Het college geeft toe
dat de uitsterfregeling in het concept
plan te streng was. Winkelpanden die
drie jaar leegstaan of drie jaar een
ander gebruik hebben, zouden auto
matisch hun detailhandelsbestem
ming verliezen. De eigenaren ervaren
deze regeling als een flinke beper
king van de gebruiksmogelijkheden.
Bovendien vertegenwoordigt een
pand met een winkelbestemming een
hogere waarde dan bij dienstverlening
of wonen.

Begrip
Wethouder van economische zaken
Jan Loonen (CDA) toont begrip voor
het standpunt van de eigenaren.
“Mensen worden angstig of voelen
het als een bedreiging als hun pand
de winkelbestemming wordt ontno
men. Aan de andere kant moet je je
ook afvragen waarom een pand zo
lang leegstaat. Er zijn ook vastgoedin
vesteerders van buiten Venray die het
niet veel interesseert. Maar goed, we
zijn tegemoetgekomen aan de bezwa
ren. De regeling is nu minder rigide
en de winkelbestemming vervalt
niet meer automatisch. De maatregel
blijft wel overeind, alleen moeten we
nu actief de bestemming wijzigen.”
De bevoegdheid van het college de
winkelbestemming te wijzigen, geldt
alleen voor panden die langer dan drie
jaar leegstaan. Het geldt niet als ze
een andere invulling hebben gekre
gen. Tegen het wijzigingsvoorstel is
bezwaar mogelijk.

Centrumvisie
Het schrappen van de detailhandels
bestemming komt voort uit de cen
trumvisie die de gemeenteraad in
2016 vaststelde. Het doel is het kern
winkelgebied compacter en comple
ter te maken en de winkelleegstand

te verminderen. Dat doel wordt onder
meer bereikt door in de aanloopstra
ten en transformatiegebieden rondom
het winkelcentrum detailhandel te
laten verdwijnen zodat er ruimte komt
voor andere functies. De verwachting
is dat er steeds minder behoefte is aan
winkelvloeroppervlak. Door detailhan
del te vervangen door andere func
ties, zoals horeca, dienstverlening of
wonen, moet een completere binnen

stad ontstaan met een breed en divers
aanbod voor alle doelgroepen.
Pandeigenaren en ondernemers ver
wijten de gemeente dat de uitsterfre
geling niet goed is gecommuniceerd.
Tijdens de informatieavonden zou dit
onderwerp niet ter sprake zijn geko
men. “We zijn al een paar jaar bezig
met het omgevingsplan centrum. Er is
veel overleg geweest en er zijn ate
liers en informatieavonden gehouden.

Ook dit onderwerp is daarin bespro
ken”, reageert Jan Loonen. “De trans
formatiegebieden stonden al in de
centrumvisie van 2016. We zijn begon
nen met een ontwerpplan maar het
blijkt moeilijk mensen in die fase te
activeren. Ze komen pas in actie als
het eindplan er ligt.”
Over het beperken van het aantal
woningen boven winkels zijn drie
zienswijzen ingediend. Per perceel
mag nog slechts één woning worden
toegevoegd. Daarmee komt een einde
aan het onbeperkt toelaten van extra
woningen op bovenverdiepingen uit
het vorige bestemmingsplan centrum

uit 2007. De gemeente wil hierdoor
het aantal woningbouwplannen terug
dringen. Voor een extra woning of
woningsplitsing is voortaan een omge
vingsvergunning nodig. Die wordt
alleen verleend als de woning past
in het gemeentelijk woningbouwpro
gramma.
Het omgevingsplan centrum staat op
de agenda van de commissie Wonen
van dinsdag 16 juni. De gemeenteraad
neemt in de vergadering van 7 juli een
besluit.
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