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De brug ligt
In de haven van Wanssum zijn op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni de langste brugliggers ter wereld geplaatst. De liggers met een lengte van 69 meter werden over de Maas vanuit
Friesland naar Wanssum gebracht en vanaf het water met twee drijvende kranen op de juiste plaats gehesen. De nieuwe brug over de haven van Wanssum heeft de naam ‘Lienebrug’
gekregen. Vrijdag werd ook bekendgemaakt dat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is genomineerd voor de Gouden Piramide, een prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een
project waarin durf, ambitie en vernieuwing centraal staan. / Beeld: Paul Poels

BinckBank Tour komt niet naar Venray
Venray is dit jaar geen etappeplaats van de BinckBank Tour. Stichting Wielerpromotie Venray is afgehaakt, omdat ze niet kan voldoen aan de financiële eisen van de Belgische organisator Golazo.
Golazo zou strengere en versnelde
betalingscondities hebben geëist
waardoor Stichting Wielerpromotie
Venray heeft besloten zich terug
te trekken. Venray was drie jaar
op rij de finishplaats. Voor de edi
tie van dit jaar had het College
van B&W de subsidie verdubbeld
naar 49.000 euro. Wethouder Anne
Thielen (CDA) betreurt het dat de
BinckBank Tour niet naar Venray
komt. “Ik vind het heel jammer.
Juist dit jaar zou het extra leuk zijn
geweest, nu zo veel evenementen
zijn afgelast vanwege de corona
maatregelen. De afgelopen drie jaar
was het een geslaagd evenement

waar veel inwoners naar uitkeken.”
De derde etappe van de internatio
nale wielerkoers door Nederland en
België zou op donderdag 1 okto
ber finishen in Venray. Golazo is nu
uitgeweken naar Zeeland waar een
dag eerder in Vlissingen al een tijdrit
plaatsvindt. Philippine is op 1 oktober
de startplaats en de aankomst is in
het Belgische Aalter. Dat werd tijdens
een persbijeenkomst op donderdag
11 juni in Vlissingen bekendgemaakt.
Vorig jaar leed Stichting Wieler
promotie Venray een verlies van
24.490 euro vooral vanwege tegen
vallende sponsorinkomsten. De poli
tiek uitte in de commissievergadering

van 23 april kritiek op de evaluatie,
onder meer omdat de economische
effecten voor Venray niet duidelijk
zijn. Het kost Venray 125.000 euro
om als finishplaats van de prof
wielerronde te fungeren. De groot
ste uitgavenpost is de betaling van
77.500 euro aan organisator Golazo.
De gemeente meldt dat het hoogst
onzeker is dat de BinckBank Tour
volgend jaar nog terugkeert naar
Venray.
Vanwege het coronavirus is de wie
lerwedstrijd dit jaar ingekort van
zeven naar vijf dagen en wordt een
maand later verreden, van 29 sep
tember tot en met 3 oktober.

Piëlhaas wil carnaval door
laten gaan
In een brief laat Vastelaovesvereniging De Piëlhaas weten dat de
Venrayse carnaval in 2021 anders gevierd gaat worden vanwege het
coronavirus. Zij vragen aan iedere commissie om hun activiteit in een
mogelijk andere vorm te organiseren.
De Piëlhaas en D’n Hazekeutel zijn van
mening dat carnaval in 2021 ondanks
het coronavirus door moet gaan.
“Wij als vastelaovesverenigingen heb
ben namelijk niet alleen als doelstelling
om het vastelaovesfeest te organiseren,
maar om onze traditie in ere te hou
den. En daarom mag de vastelaovend
niet van de kalender verdwijnen. Ook al
betekent dit dat voorbereidingen tref
fen lastig is en er door maatregelen en
beperkingen de nodige creativiteit en
flexibiliteit van ons gevraagd worden.”
Volgens de vereniging speelt carna

val enorm in het dorp. “We merken
dit aan onze Roojse vastelaovesmuziek,
de overvolle horecagelegenheden en
pleinen tijdens de vastelaovend en de
grote belangstelling voor de georga
niseerde activiteiten. Voor ons zijn dat
redenen, dat ondanks deze vreemde
en onzekere tijden de vastelaovend
2021 door moet gaan. Wel moeten we
continu rekening blijven houden met
de regels die er op dat moment gel
den.” In 2021 wordt er dus ook een
prins met twee adjudanten aan Venray
gepresenteerd.

