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Venrays jongerencentrum 

Zorgen ondanks extra finan-
ciële ondersteuning The B
Het Venrayse jongerencentrum The B krĳgt in 2020 een eenmalige 

extra ondersteuning van 30.000 euro. De Venrayse gemeenteraad 

stemde tĳdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober 2019 

in met het meerjarig toekomstplan voor alle jongerencentra in 

Venray. 

Na de raadsvergadering in april van 

dit jaar werd aan de jongerencen-

tra gevraagd om een toekomstplan 

te schrijven. De komende vier jaar 

krijgen de jongerencentra daarin 

ondersteuning van een kwartier-

maker die gemiddeld ruim 40.000 

euro per jaar kost. Uiteindelijk is 

het de bedoeling dat deze profes-

sionele ondersteuning omslaat in 

een vrijwillige ondersteuning.

Aangezien The B volgens de hui-

dige plannen eenmalig extra wordt 

gesubsidieerd, bleven er zorgen 

over de toekomst van het Venrayse 

jongerencentrum. Joep Gielens 

(ProVenray): “Wij geloven erin 

dat The B voor altijd professionele 

ondersteuning heeft. The B kan 

daar niet zonder. De voorzitter van 

The B vindt dat ook. Wij vragen ons 

af of de wethouder toe kan zeggen 

dat de taken van de kwartierma-

ker pas verdwijnen op het moment 

dat het bestuur in staat is om alle 

taken over te nemen.”

Wethouder Anne Thielen gaf aan er 

alle vertrouwen in te hebben dat 

The B dit aan het einde van 2020 

zelf kan, maar beloofde op aandrin-

gen van Gielens tóch erop terug te 

komen als blijkt dat dat niet lukt 

bij The B. De andere jongerencen-

tra krijgen vooral ondersteuning 

in de vorm van de kwartiermaker, 

die het bestuur helpt om de jon-

gerencentra toekomstbestendig 

te maken. De totale kosten voor 

de realisatie van het meerjarig 

toekomstplan bedragen in totaal 

106.100 euro in 2020, 53.900 euro 

in 2021, 53.482 euro in 2022 en 

48.884 euro in 2023.

Samenwerking Venray drong 

tot slot aan op een evaluatie in 

het eerste kwartaal van 2021. 

Wethouder Thielen ging daarmee 

akkoord.

College: in gesprek over oude melkfabriek
Het College van B&W gaat in gesprek met eigenaar Hoex/Maessen over het terrein van de oude melkfabriek in 

Leunen. Een vleugel van het oude bedrĳfspand is geheel in verval geraakt na de grote brand van zondag 7 juli.

Venray Lokaal spreekt van een 

‘betreurenswaardige toestand’. “En dat 

voor de entree van Leunen en Venray-

Zuid. Het moet toch mogelijk zijn 

met de eigenaar afspraken te maken. 

Om het gebouw desnoods af te bre-

ken als er geen bestemming voor is”, 

zegt Venray Lokaal. Het college rea-

geert dat de gemeente geen eigenaar 

is van de oude melkfabriek. “We zou-

den ook graag een fraaie ontwikkeling 

zien op deze locatie, maar het initiatief 

is aan de eigenaren.”

Het college belooft opnieuw in 

gesprek te gaan met Hoex/Maessen. 

“Om te bespreken of er plannen zijn.” 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan 

wordt de dorpsraad van Leunen erbij 

betrokken. Hoex/Maessen had eerder 

het plan om er arbeidsmigranten te 

huisvesten. Dit voorstel haalde in 2017 

geen meerderheid in de gemeente-

raad en ook de Leunse dorpsraad ver-

zette zich tegen het plan.

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk bij 
elkaar gebracht
Burgemeester Hans Gilissen lanceert donderdag 31 oktober in Oostrum een nieuw initiatief van Match voor 

vrĳwilligers en de gemeenschap Oostrum: Iets voor jou. Via de website www.ditisietsvoorjou.nl worden 

vraag naar en aanbod van vrĳwilligers met elkaar gekoppeld. Het concept wordt het komende jaar in de hele 

gemeente Venray uitgerold.

Martin Leenders, manager van Match 

voor vrijwilligers, vertelt hoe het idee 

tot stand kwam. “Eind 2017 zijn er in 

een aantal kleine kernen in Venray 

bijeenkomsten gehouden over de 

leefbaarheid. Dat is ook in Oostrum 

gebeurd. Een van de uitkomsten van 

die avond was dat er in Oostrum 

behoefte was aan een systeem waarin 

je makkelijk burenhulp kenbaar kunt 

maken, maar waarin ook bijvoorbeeld 

een vereniging aan kon geven handjes 

nodig te hebben. Het kon om kort- en 

langdurige werkzaamheden gaan.” 

Drie mensen uit Oostrum gingen ermee 

aan de slag en kwamen in contact 

met Match. “We hebben een brain-

stormavond gehouden en samen een 

concept gemaakt”, vertelt Leenders. 

“We hebben toen gezegd: ‘we wil-

len een website maken.’” Meerdere 

partijen hielden een presentatie en 

uiteindelijk mocht Bureau Springveer 

de website ontwerpen. Leenders: 

“De website heeft drie pijlers: ik zoek 

een match, ik ben een match en ik 

ken een match. De vacatures kunnen 

daarnaast gemakkelijk en snel worden 

gedeeld.” Het is de bedoeling dat het 

initiatief in 2020 in de hele gemeente 

Venray wordt uitgerold. Mensen die 

zich aan willen bieden om vrijwil-

lige taken te verrichten, die iemand 

kennen die dat wil doen óf die zelf 

behoefte hebben aan vrijwillige hulp, 

hoeven daar echter niet op te wachten. 

Leenders: “Verenigingen of mensen die 

een vacature hebben kunnen gewoon 

al op de site. De huidige vacaturebank 

van Match gaat daarnaast op den duur 

vervallen, ook die gaat naar de website 

www.ditisietsvoorjou.nl”

Good practice

Eén van de inspirerende voorbeelden 

van het doen van vrijwilligerswerk is 

het geval van Mariet en Jan Jeuken. 

Zij werken voor de vrijwilligerszorg in 

gemeente Venray. Mariet: “Het brengt 

mij enorm veel voldoening. Ik kom 

wekelijks bij een mevrouw met een 

psychisch verleden. Ik probeer haar te 

helpen om dingen een plaat te geven, 

dat kan zij niet. Het geeft mij enorm 

veel voldoening. Als ik zie dat mijn 

bezoek haar weer een beetje oplucht, 

heb ik genoeg verdiend.” Jan vult aan: 

“Ik ben bij een man geweest die graag 

deed biljarten. Ik ging dat dan samen 

met hem doen. Nu kom ik bij een man 

die niets liever doet dan fietsen. Met 

hem ga ik altijd fietsen. Dat is hart-

stikke gezellig. Wij zouden anderen 

willen aanbevelen om ook zoiets uit te 

proberen. Je krijgt er heel veel dank-

baarheid voor terug. Dat is het beste 

wat er is.”

Tekst: Dennis Stiphout

Versturen van recepten

Regio Noord- en Midden-
Limburg start met e-recept
VieCuri Medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond en 

ruim dertig openbare apotheken uit de regio Noord- en Midden-

Limburg zĳn overgestapt op het digitaal versturen van recepten 

(e-recept). Artsen hoeven hiermee geen papieren recept voor de 

apotheek meer aan de patiënt mee te geven. Het is een volgende 

stap in het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Tot voor kort was het voor een apo-

theek alleen mogelijk om medicij-

nen uit te geven wanneer er een 

handtekening van de arts onder 

het recept stond. Afgelopen week 

ondertekenden beide ziekenhuizen 

en de aangesloten apotheken een 

convenant waarin is vastgelegd dat 

elektronische recepten als geldig 

recept gelden en een handtekening 

niet meer nodig is. Afgesproken is 

dat dit regionaal de primaire wijze 

van versturen wordt.

Door het digitaal versturen van 

recepten wordt de kans op fou-

ten verkleind omdat het recept 

rechtstreeks naar de door de pati-

ent aangewezen apotheek wordt 

verstuurd. Dit kan de poliklinische 

apotheek in het ziekenhuis zijn of 

de eigen apotheek van de pati-

ent. Zodra het elektronische recept 

bij de apotheek aankomt, kan 

het recept meteen worden ver-

werkt. Paul Bus, MDL-arts en Imre 

Celis, klinisch geriater Laurentius 

Ziekenhuis: “De stap die we des-

tijds gemaakt hebben om over te 

stappen van geschreven recepten 

naar digitale recepten heeft een 

enorme kwaliteits- en veiligheids-

verbetering gegeven. Dat we deze 

digitale recepten niet meer uitprin-

ten, maar rechtstreeks doorsturen 

naar de apotheek is een logische 

volgende stap.”

Venray Lokaal: extra bomen welkom
Provincie Limburg gaat in de komende acht jaar ruim een miljoen bomen extra planten. Venray Lokaal juicht het 

initiatief toe en vraagt het College van B&W op korte termĳn een kaart te presenteren met de beoogde locaties.

Voor Venray Lokaal is verduurzaming 

en vergroening van Venray een van 

de speerpunten. “Bomen dragen bij 

aan de klimaatdoelstellingen van 

onze gemeente”, zegt Venray Lokaal. 

“Venray heeft een groot grondopper-

vlak. Er is dus ruimte om extra bomen 

te planten zowel in het buitenge-

bied als ook in de dorpen, wijken en 

het centrum.” Het college moet zich 

hard maken om een groot deel van 

de provinciebomen naar Venray te 

halen, vindt de lokale partij die tijdens 

de begrotingsbehandeling op dins-

dag 5 november hierover een motie 

wil indienen. D66 vindt dat de extra 

bomen moeten worden ingezet om de 

ecologische structuur te versterken.


