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Rel over fikse afvalboete
gemeente voor Red Stars
Red Stars heeft van de
gemeente een factuur van 447
euro ontvangen voor het verwijderen van illegaal gedumpt
afval bij de papiercontainer in
Brukske. De tafeltennisvereniging heeft – weliswaar onder
protest – het bedrag aan de
gemeente overgemaakt. Maandagavond in de commissie
Beheer was wethouder Ike Busser (Samenwerking) niet te vermurwen. Hij vindt dat de boete
terecht is opgelegd en is daarom
geenszins van plan de 477 euro
kwijt te schelden.
Door Henk Willemssen
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Gemeentelijke mededelingen

Het komt niet vaak voor dat
drie partijen tegelijkertijd vragen
stellen over hetzelfde onderwerp.
In de commissie Beheer was het
maandag het geval. Tafeltennisvereniging Red Stars bestookte
eind december de politieke partijen over het afvalconflict met
de gemeente. Het dateert al van
juli vorig jaar. Met de verkie-

zingen in aantocht maakten de
fracties gretig gebruik van het
vragenuur.

Daarom heeft de gemeente op
19 juli aan NLW opdracht gegeven het vuil op te ruimen.”

Red Stars beheert in de wijk
Brukske een container voor oud
papier. De gemeente heeft met
alle papierinzamelende verenigingen duidelijke afspraken
gemaakt. Die zijn ook vastgelegd in een overeenkomst. Al
het afval, dat binnen een straal
van vijf meter van de container wordt gedumpt, moet door
de verenigingen zelf worden
opgeruimd. “Daarbij maken we
geen onderscheid tussen zwerfafval en illegaal gestort vuil”,
verklaarde Ike Busser. “Als het
afval niet wordt verwijderd, dan
doet de gemeente het op kosten van de vereniging.” Volgens
de wethouder was Red Stars al
genoeg gewaarschuwd. “Er kwamen steeds meer klachten van
buurtbewoners. Er ontstond een
onhygiënische situatie. De vereniging heeft zich meermaals
niet gehouden aan de afspraken.

John Bonants, bestuurslid van
Red Stars, maakte vooraf gebruik
van het spreekrecht. “Het is een
heel groot bedrag voor onze vereniging”, betoogde hij. “Terwijl
het afval er buiten onze schuld
om is gestort. De gemeente kan
ons niet verantwoordelijk stellen
voor het gedrag van milieucriminelen.”
Martin Wijnhoven (Samenwerking) vroeg zich af of Red Stars
wel kon worden aangesproken
op de autobumpers, lege vaten,
piepschuim, kleding en allerlei
ander gestort vuil. Esther van
Wamelen (PvdA) meende dat er
een duidelijk verschil is tussen
zwerfafval en illegaal gestort grof
vuil. “Dit gaat boven hun pet.”
Zij vroeg aan Busser of hij bereid
was de factuur weer in te trekken. Wiske Koster (CDA) wees
erop dat Red Stars altijd zelf het

zwerfafval heeft opgeruimd.
“Hier was sprake van dumpafval.
Dan geldt: de vervuiler betaalt.
En dat is niet Red Stars.”
Busser reageerde dat de
gemeentelijke toezichthouders
(boa’s) er niet in geslaagd zijn
de daders te achterhalen. “Dus
we hebben ze ook niet kunnen
bekeuren.” Ook Ingeborg de Barbanson (VVD) nam het op voor
de tafeltennisvereniging. “Dit
dumpafval heeft niets met oud
papier te maken. Enige menselijkheid zou passend zijn.” Elianne Sweelssen (SP): “Kom op
zeg, het gaat maar om 447 euro.
Bij de Floriade zijn het wel heel
andere bedragen.”
Ike Busser hield echter voet bij
stuk. “Red Stars zit vast aan die
boete. Na zo vaak waarschuwen.”
Niet alle partijen wilden zich
er zomaar bij neerleggen. Theo
Francken (PP2) beloofde in de
raadsvergadering van 28 januari
terug te komen op de kwestie.

Terugkeer op Schouwburgplein lijkt gouden greep

“Venray heeft schaatsbaan
Mooiste
poster van Wies
weer
omarmd”
Foto: Henk Lammen
VENRAY | Wies Verstraelen van
basisschool Petrus’ Banden is
de winnaar van de jaarlijkse
vredesposterwedstrijd van de
Lionsclub. De tweede prijs was
voor Bente Zanders van basisschool EigenWijs, terwijl Nienke Vermeulen van basisschool
De Klimboom de derde prijs in
de wacht sleepte.
Door Henk Lammen
De publieksprijs ging naar Loïs
Robben van de basisschool De

Burgemeester Hans Gilissen en de winnaars van de Vredesposterwedstrijd. Geheel links winnares Wies Verstraelen.
Toverbal. De winnaars werd
woensdag bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst
in het Theehuis van het Odapark.
Kinderen van dertien basisscholen van de groepen 7 en 8 uit
Venray en Overloon deden mee
aan de Internationale Vredesposterwedstrijd, die in bijna 200
landen is georganiseerd door de
Lionsclubs. Het doel van de tekenwedstrijd is om kinderen in
de leeftijd van 11 tot 13 jaar aan
te moedigen om over het thema
Share Peace/Deel Vrede met El-

kaar te laten nadenken en discussiëren.
In de tekenles en de momenten
dat ze op school even vrij waren,
vertolkten ze hun gedachten in
symbolen. Iedere school selecteerde de drie beste posters per
groep. Ruim 50 posters gingen
voor twee weken expositie naar
de bibliotheek. In die periode
konden alle kinderen stemmen
welke poster voor hen de mooiste was. Loïs Robben, die de
meeste stemmen kreeg, mocht

daarvoor in het Theehuis van het
Odapark de publieksprijs in ontvangst nemen.
De aanwezigen werden namens
beide Venrayse Lionsclubs welkom geheten door Michette de
Rooij, waarna Anita Bijvoet de
geschiedenis van de Vredesposterwedstrijd uitlegde. De drie
mooiste posters waren uitgekozen door een deskundige jury.
Over de winnende poster was de
jury unaniem. De jury prees de
harmonieuze, heldere en krach-

30 JAAR

Op alle wand- en vloertegels*
ontvangt u

* Vraag naar de voorwaarden of kom langs in de showroom

Keizersveld 22 Venray - Tel. (0478) 55 04 10
www.rongenvof.nl
info@rongenvof.nl

H AN SE N

De terugkeer op het Schouwburgplein is volgens Duijkers

 9,50

5,Venray

Wint

www
De Ble

0478 516 708

Pe
aa
voe

U heeft
en
problem
met uw
er?
comput

St
m
or
sch

eclicker.nl
0478 70 05 50

ho
ve
niers
creatieve
voor

iedereen
Begin met een goed
en gratis gesprek!

www.
Kroonk
Telefoo

T (0478) 54 63 39
E info@keutenvanloon.nl
W www.keutenvanloon.nl

Slank4ever ve
dan alleen Af

Met natuurlijk de mèrken
Expresso & Sandwich
als stralend middelpunt!

25% jubileumkorting

(47). Hogere bezoekersaantallen leiden als vanzelfsprekend
tot hogere inkomsten, al wil
VENRAY
de voorzitter
zich niet wagen
aan exacte
cijfers. “Dat vind ik
0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl
gevaarlijk.
Laat ik zeggen dat
de omzet 20 procent hoger
ligt dan begroot, terwijl we
vorig jaar 30 procent moesten
toegeven.”

Iedere zaterdag

2e st
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Kofﬁe & Brood

Actie geldig in de maand november:

Na het echec van de vorige
editie, getekend door problemen met de koelmachine, lage
bezoekersaantallen en zodoende een matige omzet, kon Venray on Ice het succes van deze
jaargang goed gebruiken. Het
ijsspektakel floreerde op het
Schouwburgplein en poetste
de slechte herinneringen aan
het verleden ietwat weg, tot
opluchting van de organisatie.
“We hebben ontzettend veel

De mooiste poster van het land
gaat naar New York om samen
met de winnaars van de andere
200 landen gejureerd te worden.

Kom gezellig een kopje
koffie drinken en geniet
van een sneetje
eerlijk, heerlijk brood.

en viert daarom het gehele jubileumjaar feest!

KEIZERSVELD 73
5803 AP VENRAY
06-21210458
VENRAY@EBIKE4ALL.COM
WWW.EBIKE4ALL.COM

Zij dingt nu samen met de inzenders van de mooiste posters
in andere dorpen en steden mee
naar de titel beste Nederlandse
vredesposter.
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TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN BESTAAT

VENRAY

tige boodschap van de poster
van Wies Verstraelen: Vrede kan
alleen als we met elkaar communiceren en respectvol omgaan.
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een welkome verrassing zijn
VAN 12:00 UUR TOT 17:00 UUR
voor
de organisatie, blijven de
in november en december
herinneringen aan eerdere edities www.intratuin.nl/Venray
vers. Het binnengehaaldewww.bezorgeenbloemetje.nl
geld wordt dan ook veelal
gebruikt om de ontstane gaten
uitLangstraat
het verleden
133, Venray te dichten. Zo
werd
bijvoorbeeld de betalingstel. 0478-588585
achterstand aan de vrijwilligers
weggewerkt en heeft de stichting Venray Events nog een
gemeentelijke lening van 6000
euro af te lossen, voor de huur

DAMES JEANS

Reden genoeg om voorlopig
slechts rustig vooruit te werken
VANAF
naar een volgende
editie.

26.95

“We gaan in maart evalueren
met onder meer de politie, de
gemeente
en de brandweer. We
www.wolffjeansvenray.nl
denken
wel
dat dit
het is, dat
De Bleek 62/64 Venray
Tel. 0478-582628
het evenement staat, en willen waarschijnlijk niet veel aan
het concept veranderen”, zegt
Duijkers, die al een aantal te
verleggen accenten voor ogen
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ten
Brücke.
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ray is maandagmiddag tussen 16.30 uur en 16.45 uur
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