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Nieuwe kans Venrayse
sportclubs op kunstgras
Sportclubs krijgen volgend
jaar een nieuwe kans om een
aanvraag in te dienen voor
kunstgras. Als er voldoende
geld is, kan de aanleg van
kunstgrasvelden worden meegenomen in de voorjaarsnota
en in de begroting van 2016. De
motie van Samenwerking, om
kunstgras voorlopig helemaal
te schrappen uit de gemeentelijke plannen, werd met een
grote meerderheid verworpen.
Door Henk Willemssen
Dinsdag in de raadsvergadering diende Samenwerking een
motie in om het beleidsplan
over kunstgras in te trekken.
Als er toch geen geld voor is,
dan heeft zo’n nota geen enkele
zin, betoogde Bernie van Lierop
(Samenwerking). “We moeten
de verenigingen geen worst
voorhouden. In 2015 en ook
in de komende jaren zien de

financiën er niet rooskleurig uit.
We moeten zo niet blijven aanmodderen, maar duidelijkheid
scheppen. Hoe pijnlijk deze
keuze ook is”, zei Van Lierop.
Het CDA vroeg in het vragenuur eveneens om helderheid.
“We zien graag dat het college
duidelijkheid verschaft aan de
verenigingen over wat in de
toekomst nog de mogelijkheden zijn”, zei Anne Thielen. Het
CDA had onlangs een gesprek
met sportstichting Leunen-Veulen-Heide.
Korfbalvereniging
Oranje Wit pleit al langer voor
de aanleg van een kunstgrasveld
op sportpark ’t Klaverblad in
Leunen. “Het is voor de verenigingen zeer wenselijk om zekerheid te krijgen”, aldus Thielen.
“Daarmee kunnen zij anticiperen op de toekomst.”
Wethouder Lucien Peeters
(CDA) reageerde dat er vereni-

gingen zijn die voldoen aan
de criteria uit de beleidsnota.
“Vanwege de bezuinigingen
had kunstgras geen prioriteit in
de begroting van 2015. Maar de
verenigingen kunnen een aanvraag doen voor 2016. Dan komt
kunstgras in de voorjaarsnota
op de lijst van gewenste investeringen”, aldus Peeters. Hij stelde
daarom aan Samenwerking
voor de motie nog een halfjaar
aan te stellen, tot aan de behandeling van de voorjaarsnota.
Daar voelde de partij weinig voor. Van Lierop bleef erbij
dat er nu duidelijkheid moest
komen.
Anne Thielen (CDA) vond de
motie te voorbarig. “We kunnen niet in de toekomst kijken.
Laten we het daarom afwegen bij de voorjaarsnota.” Dat
was ook het voorstel van D66,
inVENtief, PP2, PvdA en VVD.
Samenwerking kreeg alleen

steun van de SP, een fervente
tegenstander van kunstgras.
Met zeven stemmen voor en
twintig tegen werd de motie
verworpen.
Voor de begroting van 2015
vielen de aanvragen van de korfbalclubs Oranje Wit uit Leunen
en De Peelkorf uit Ysselsteyn
buiten de boot. Ook SVOC’01
heeft al eerder de wens voor
kunstgras uitgesproken. Deze
verenigingen krijgen komend
jaar een herkansing, alhoewel
de kans op toekenning niet bijster groot lijkt.
De aanleg van een kunstgrasveld voor korfbal kost 120.000
euro. Daarvan betaalt de vereniging een derde deel (40.000
euro). Voor Leunen en Ysselsteyn betekent het voor de
gemeente een uitgave van tweemaal 80.000 euro. Oranje Wit en
De Peelkorf hebben beide een

probleem met de buitenaccommodatie. Het korfbalveld van
De Peelkorf in Ysselsteyn had
al in 2012 gerenoveerd moeten
worden. Hiervoor is een budget
beschikbaar van 14.500 euro.
Het onderhoud op sportpark
De Vlies is telkens uitgesteld
vooruitlopend op de komst van
kunstgras. Het korfbalterrein
van Oranje Wit in Leunen is te
klein. Op basis van het aantal
teams en de normen van korfbalbond KNKV komt Oranje
Wit een veld tekort. Het lukt de
vereniging met veel moeite alle
trainingen en wedstrijden in te
plannen. Door het intensieve
gebruik wordt het bestaande
veld te zwaar belast.
Bij de beoordelingscriteria uit
de beleidsnota scoorden beide
clubs voldoende punten. De
Peelkorf behaalde 55 punten en
Oranje Wit 41 punten. Een minimum van 40 punten is vereist.

Sfeervol centrum in de dagen voor kerst

“Mensen worden vrolijk
bij de kerststal”

Eindejaarstreffen
De wijkraad Vlakwater initieert samen met de bewoners,
maatschappelijke
instellingen
en het bedrijfsleven initiatieven
ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk. Op 28 december wordt een eindejaarstreffen
gehouden om 14.00 uur in het
Bouledrome gelegen aan het
Speulpark in de wijk. Alle bewoners van de wijk zijn hier welkom
om elkaar te ontmoeten. Voor de
liefhebbers is er gelegenheid tot
boulen. Vertegenwoordigers van
GlaswebVenray zijn aanwezig
om de wijkbewoners te informeren over dit burgerinitiatief.
Informatie over alle wijkactiviteiten wordt door de wijkraad gepubliceerd op de nieuwe website
van de wijk: www.vlakwater.org.

Wijkvereniging stopt
Wijkvereniging Veltum heeft
enkele jaren geleden haar activiteitenaanbod op een laag pitje
gezet. Uiteraard werd toen ook
de contributie-inning stopgezet. Nu er een nieuwe club actief
is en vanuit WOC ’t Schöpke
de leefbaarheid in de wijk de
volle aandacht geniet van het
Wijkplatform Veltum, lijkt de
tijd rijp om de wijkvereniging
formeel op te heffen. Overeenkomstig de verenigingsstatuten
wil het bestuur dit vormgeven
in samenspraak met zoveel als
mogelijk van haar (ex)leden.
Zij worden uitgenodigd om
deze laatste algemene ledenvergadering bij te wonen op
vrijdagavond 19 december om
19.30 uur in WOC ’t Schöpke.
Het enige agendapunt betreft
de voorgenomen opheffing van
de wijkvereniging inclusief de
bestemming van het batig saldo.

Het einde van het jaar is weer
in zicht en daarmee komen ook
de kerstdagen steeds dichterbij. In deze periode, die jaarlijks vooral in het teken staat
van gezelligheid en lekker eten,
wordt vooral ook aan de medemens gedacht die het minder heeft. Afgelopen weekend
waren er in het centrum dan
ook verschillende initiatieven
die bijdragen aan deze kerstgedachten. De primeur van de
eerste kerstfair in het oude busstation aan de Julianasingel, de
jaarlijks terugkerende kerststal
en een stroopwafelactie van
Lions Venray op de Grote Markt
en leden van SP Venray die soep
en speculaas uitdelen.
Door Inge Loonen en Henk
Lammen
Voor het eerst vond in Venray
de kerstfair plaats. Deze gezellige kerstmarkt werd drie jaar

geleden voor de laatste keer
gehouden in De Boogaard in
Geijsteren, maar kwam dit jaar
op verzoek van velen weer terug.
Zo kwam ook Diana een kijkje
nemen omdat ze de gezelligheid van de markt in De Boogaard nog goed herinnerde, en
de kerstfair stelt haar ook dit
keer niet teleur. “Ik ben er nog
maar net, maar het is weer net
zo sfeervol ingericht als voorheen! Ja, ik denk dat ik hier wel
weer zal slagen voor kerst.” Hans
de Bruijn is het hiermee eens:
“Het is de eerste keer dat ik hier
ben, en het valt me absoluut niet
tegen. Vooral de barbiers vind
ik erg leuk. Of ik vaker terug ga
komen? Als het weer georganiseerd wordt, vast wel ja.” Wim
Vollenberg heeft een hele andere
reden om een kijkje te komen
nemen op deze kerstfair, die
plaatsvond bij het oude busstation. “Vroeger stonden hier
twaalf bussen”, mijmert de voormalige buschauffeur. “Als het
dan gevroren had in de winter,
moesten de bussen hier opstarten. Dan stond het blauw van de
rook! Later is dit de wasserette
geworden. Leuk om weer even
terug te zijn. Ik heb er 40 jaar
gewerkt, dat is natuurlijk niet
niks.”
Van het oude busstation naar
de Grotestraat zijn maar enkele
honderden meters. Bij de entree
van de straat staat de Venrayse afdeling van de SP met een
stand. De SP is de straat opgegaan om, zoals de leus klinkt, de
koek eerlijk te verdelen. Jan Hendriks, fractievoorzitter in Venray
legt het uit: “We willen het sociale onrecht in Nederland aan de
kaak stellen, we vinden namelijk
dat het geld en de macht oneerlijk verdeeld is in ons land. Daarom zoeken we geregeld het con-

tact op met mensen, en dat kan
het beste op straat. Wat we met
kerst willen uitdragen? Nou, de
kerstgedachte is natuurlijk heel
mooi, dat vrede op aarde, maar
volgens mij niet haalbaar. Het
liefst willen we dat er het hele
jaar door aan sociaal minder
bedeelden gedacht wordt, niet
alleen met kerst.”
De kerstgedachte uitdragen,
is voor Pierre Pijpers en Joep
Krijnen een groot goed in deze
laatste weken van 2014. Zij doen
dit ieder jaar met het openen
van een kerststal op de Grote
Markt. “Ik denk dat onze kerststal echt iets typisch Venrays is
geworden”, vindt Pierre. “Het is
in deze tijd wat moeilijker om
op te zetten allemaal, maar we
zien mensen en kinderen weer
lachen als ze hier komen kijken:
‘oh de kerststal staat er weer,
de kleintjes kunnen weer in de
carrousel.’ Daar doe ik het voor.
Tijdens kerst sta ik vooral bij de
kerststal en geef ik mensen een
goed gevoel.”
Leden van Lions Venray hebben enkele tientallen meters
verder op dezelfde markt een
stand ingericht. Zij verkopen
dit jaar stroopwafels voor het
goede doel. De opbrengst van
de actie gaat naar kinderen met
spierdystrofie. In een gezellige kerstambiance werden de
verse, warme stroopwafels aan
de man gebracht. Om de kerstsfeer te vergroten was er voor
het winkelend publiek ook
een glaasje glühwein. Met de
opbrengst wordt door Lions
Venray wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten ondersteund en wordt kinderen met
een spierziekte een onbezorgde
vakantie in het Tesselhuus in
Texel geboden. De stroopwafel-

actie was een idee van Lions-lid
Robert Janssen. “Alle 35 leden
is gevraagd om een idee voor
een actie aan te dragen. Ik ben
sinds enkele maanden lid en
vind het mooi dat mijn idee nu
wordt uitgevoerd. Daarnaast
staan er in 2015 nog enkele activiteiten op het programma zoals
onder andere het snoeien van
taxusheggen, een golftoernooi,
de verkoop van streekproducten
en de jaarlijks terugkerende verkoop van asperges. Met al deze
acties hopen we het goede doel
met een mooi bedrag te steunen.” De verkoop van stroopwafels gaat van een leien dakje.
De Lions-leden spreken passerende bezoekers van het win-

Leden van Lions Venray brachten zaterdag stroopwafels aan de
man voor het goede doel. Foto:
Henk Lammen.
kelcentrum aan om een pakje
stroopwafels voor de prijs van
drie euro te kopen. In totaal
1000 pakjes dienen aan de man
of vrouw te worden gebracht.
Dat levert ongeveer 2000 euro
op voor het goede doel. “Maar
minstens zo belangrijk is om
een boodschap over te brengen waarom we hier staan. Het
goede doel dat we steunen. Al
krijgt degene die de meeste pakjes stroopwafels verkoopt wel
de gouden stroopwafel”, lacht
Janssen.

Veulen kan aan
slag met dorpskern
Veulen kan volgend jaar aan
de slag met de herinrichting
van de dorpskern. Op woensdag 17 december ondertekende de dorpsraad in gemeenschapshuis De Hoefslag de
overeenkomst met de gemeente met wethouder Lucien Peeters (CDA). Het was tevens de
officiële start van het zelfsturingplan in Veulen. De werkzaamheden beginnen in het
voorjaar.
Het heeft een poos geduurd
voordat Veulen groen licht
kreeg. Het eerste herinrichtingsplan haalde de eindstreep
niet. Twee jaar geleden diende
de werkgroep van Veulen een
vernieuwd en verbeterd projectplan in. Ditmaal kreeg het wel
de goedkeuring van de gemeente, die 315.000 euro bijdraagt.

Op 14 mei 2013 stemde de
gemeenteraad ermee in. Het
gaat om de aanpak van de Veulenseweg die dwars door de
dorpskern loopt. In het centrum, bij de kerk en café-zaal ’t
Veule, worden pleintjes gecreeerd. Het asfalt wordt hier
vervangen door klinkers. De
aanpak dient drie doelen. Het
verbetert de verkeersveiligheid
en de leefbaarheid. Daarnaast
betekent het ook een verfraaiing
van de dorpskern.
Het gehele project kost
398.000 euro. Veulen krijgt van
de provincie een leefbaarheidbudget van 45.000 euro. Het
dorp draagt zelf ongeveer hetzelfde bedrag bij, onder meer
door 200 uur aan zelfwerkzaamheid en bedragen uit sponsoring en fondsen.

Wijkraad Vlakwater
belangenbehartiger
Molenklef
De meerderheid van de
bewoners van Molenklef heeft
haar voorkeur uitgesproken
voor de Wijkraad Vlakwater als
hun belangenbehartiger vanaf
1 januari 2015.
26 november kreeg ieder
huishouden in Molenklef een
stemkaart waarop de bewoners
van Molenklef hun voorkeur
konden aangeven voor het vervolg van de belangenbehartiging. Ze konden kiezen voor de
Wijkraad Noord-West of voor
de Wijkraad Vlakwater. Met
beide wijkraden is afgesproken dat de uitkomst van deze
raadpleging bepalend zou zijn
en per 1 januari 2015 zal ingaan.
Van de 137 verstuurde kaarten kwamen er 84 terug bij de
gemeente; een hoge respons
voor een dergelijke raadpleging. 56 bewoners kozen voor
Wijkraad Vlakwater en 28 bewoners voor Wijkraad Noord-West.
Op verzoek van de gemeente
behartigde de Wijkraad NoordWest de afgelopen 10 jaar de
belangen van de bewoners van
Molenklef.

Rijbewijskeuring
in De Kemphaan
Wie voor verlenging van het
rijbewijs een medische keuring
moet ondergaan, kan daarvoor
op vrijdag 9 januari terecht bij
De Kemphaan in Venray. Vooraf moet een afspraak worden
gemaakt via telefoon 586706. De
volgende keuring is op vrijdag
13 februari.

Inloopavond
Paschalis
Op dinsdag 13 januari vindt in
het gemeentehuis een inloopbijeenkomst plaats over het
nieuwe bestemmingsplan van
Paschalis in Oostrum. Tussen
19.00 en 21.00 uur zijn medewerkers van de gemeente,
Work and Stay en Vincent Van
Gogh aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Het bestemmingsplan van
het voormalige kloostercomplex moet gewijzigd worden
om de komst van 300 Poolse
arbeidsmigranten mogelijk te
maken. Initiatiefnemer Work
and Stay uit Maasbree heeft
het plan iets gewijzigd. In het
bestaande gebouw worden nu
200 buitenlandse werknemers
ondergebracht. De andere
honderd
arbeidsmigranten
krijgen onderdak in losse
units die op het binnenterrein
worden geplaatst. Het plan
van Work and Stay zorgde vlak
voor de zomervakantie voor
veel beroering in Oostrum.
Er werd een actiegroep
opgericht en na alle tumult
stopte
dorpsraadvoorzitter
Ben Ruhl. De gemeente kiest
daarom voor een uitgebreide
bestemmingsplanprocedure.
De eerste stap is het voorontwerp, dat vanaf 19 december
zes weken lang ter inzage
ligt in het gemeentehuis. Tot
en met 29 januari kan er een
inspraakreactie worden ingediend. Het voorontwerpplan
wordt tijdens de inspraakperiode ook gepubliceerd op de
website van de gemeente.

Zo zit dat

Is uw partner nog voldoende
verzekerd ná 1 januari 2015?
Binnen de Beschikbare Premieregeling gaan we
twee verschillende AOW-franchises krijgen; één voor
de beschikbare premie (middelloon) en één voor
het te verzekeren Partnerpensioen (eindloon). Voor
middelloonregelingen wordt met ingang van 1 januari
2015 het maximale pensioen-opbouwpercentage verlaagd
naar 1,875% op pensoenrichtleeftijd 67 jaar(was voor
2014 →2,15%). Voor eindloonregelingen zal het maximale
pensioenopbouwpercentage worden verlaagd naar 1,657%
(was voor 2014 →1,9%). Veel Beschikbare Premieregelingen
kennen voor het Partnerpensioen een eindloonregeling
veelal op risicobasis verzekerd. De pensioenregeling
bestaat dus voor het pensioen vanaf de pensioendatum
uit een Beschikbare Premieregeling (opbouw) en voor het
Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uit een
eindloonregeling.

nu 10/7 x AOW-gehuwden). Het bedrag waarover het
opbouwpercentage kan worden berekend wordt lager.

wordt de franchise hoger 10/6,628 x AOW-gehuwden (is

telefoonnummer.

Niet iedere verzekeraar is in staat op een ‘knip’ aan te
brengen in het partnerpensioen; bij een ‘knip’ blijft het
partnerpensioen tot en met 2014 dan in stand en de opbouw
vanaf 1 januari 2015 wordt verlaagd.
Indien uw verzekeraar of pensioenfonds niet in staat is om
deze ‘knip’ aan te brengen wordt het Partnerpensioen met
terugwerkende kracht, dus ook de diensttijd vóór 2015 op
basis van 1,16% verzekerd!

Echt scheiden!?

Laat u dus goed adviseren of deze wijzigingen van invloed
zijn op uw ﬁnanciële situatie!
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