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Inleiding

Het doel van de stichting is vastgelegd in de statuten1 en zijn, kort samengevat:
a.
Het bevorderen en verbeteren van de leefbaarheid van de wijk en;
b.
het adviseren van het gemeentebestuur van de Gemeente Venray, met betrekking tot
de leefbaarheid van en het welzijn van de bewoners in de wijk en voorts al hetgeen
wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn
Met dit jaarverslag geeft het bestuur van de Stichting Wijkraad St. Antoniusveld
verantwoording van haar activiteiten.

2.

Verslag activiteiten

2.1

Verslag van het bestuur

In 2017 heeft het bestuur van de wijkraad zevenmaal vergaderd. In januari, februari en maart
voor de verantwoording van het achterliggende jaar en ter voorbereiding van de
jaarvergadering van 29 maart 2017. Daarna heeft de wijkraad nog viermaal vergaderd in april,
juni, september en november. De jaarvergadering wordt traditioneel in de maand maart
gehouden.
Jaarvergadering 2017
De jaarvergadering was op 29 maart 2017 en voor de tweede keert in het MFC Brukske. Aan
de vergadering namen een twintig bewoners deel. Alle onderwerpen uit 2016 en plannen voor
2017 zijn de revue gepasseerd. Verder hebben we met elkaar gesproken over ontwikkelingen
rondom de wijk. De volgende punten zijn aan de orde gekomen:
• Opening winkelcentrum Brukske met ontsluiting Henri Dunantstraat.
• Aanpassing Stationsweg en een nieuwe ontsluitingsweg tussen Henri Dunantstraat en
Stationsweg langs de snelweg aan de Oostrumse zijde.
Deze plannen werden toegelicht door Siemen Halbersma van de gemeente Venray.

1

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn openbaar en op aanvraag beschikbaar.
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Verder zijn een de bouwplannen op Vincent van Gogh Instituut en verdere ontwikkeling van
het ontmoetingscentrum ’t Huukske naast de boerderij op het van Vincent van Gogh terrein
toegelicht door medewerkers van het Vincent van Gogh Instituut..
Structuurvisie St. Antoniusveld
Deze visie is door de gemeenteraad op 21 december 2012 vastgesteld. In 2016 is het kruispunt
Stationsweg en Klaproos veiliger gemaakt. Nu kunnen mensen vanuit de wijk veiliger met de
fiets en te voet naar de wijk Landweert. Het enige resterende punt uit de structuurvisie is de
ontsluiting van het gezondheidscentrum Antoniusveld vanaf de Stationsweg. Dit punt uit de
structuurvisie is nader uitgewerkt onder het kopje verkeersveiligheid.
De wijkraad maakt vanaf 2001 een jaarverslag met een opsomming van de belangrijkste
actiepunten. De op 21 december 2012 vastgestelde structuurvisie sluit dan ook nagenoeg
naadloos aan op deze jaarlijkse exercitie.
Verkeersveiligheid
In 2013 heeft de gemeente plannen ontwikkeld voor de renovatie van een deel van de
Stationsweg. In 2015 is het deel van de A73 tot aan de spoorlijn aangepast. Verder is er het
plan om het Oostrumse deel van de Stationsweg nog verder te ontlasten door een verbinding
(parallelweg langs A73) tussen de Henri Dunantstraat en Stationsweg te maken. Het doel
hiervan is het sluipverkeer door Oostrum te ontlasten. Voor de wijk Antoniusveld heeft dit
een leuke bijkomstigheid dat dit samen gaat met het ontlasten van sluipverkeer door
Antoniusveld. Deze plannen zijn nog niet vrijgegeven. Als hier meer duidelijkheid over is,
wordt ook het stuk van de Stationsweg, dat grenst aan onze wijk, gerenoveerd. Inmiddels is de
kruising met de Klaproos veiliger gemaakt.
Van de drie knelpunten uit de structuurvisie 2013 blijft zo nog een knelpunt over, dat wacht
op een definitieve invulling van de Stationsweg. Dit is de toegang tot het Medisch Centrum
Antoniusveld. Voor veel inwoners is dit een doorn in het oog vanwege de verkeersoverlast. Er
is overleg in 2014 en 2015 geweest met de verkeersdeskundige van de gemeente Venray en
de beheerders van het Medisch Centrum Antoniusveld. Uitgangspunt is het verminderen van
de parkeeroverlast en daarnaast een rechtstreekse ontsluiting van het parkeerterrein op de
Stationsweg. Ten behoeve van de parkeeroverlast zijn inmiddels nieuwe parkeerplaatsen
aangelegd. Met de reconstructie van de Stationsweg bestaat de mogelijkheid om het
parkeerterrein van het medisch centrum direct op de Stationsweg te ontsluiten. Hierdoor
wordt bestemmingsverkeer naar het medisch centrum door de wijk voorkomen. Voor dit doel
is een deel van de reserve gereserveerd.
Contacten met Vincent van Gogh Instituut (VvGI)
Sinds 2010 verlopen de contacten met VvGI op medewerkersniveau. In 2017 heeft de
wijkraad een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond om buitenlandse arbeiders te
huisvesten in voormalige cliënten woningen, die leeg staan.
Hondenspeelweide
In 2013 is de Wijkraad benaderd door een aantal initiatiefnemers voor de oprichting van een
hondenspeelweide op het VvGI-terrein. Op dit terrein, aan de Stationsweg ter hoogte van de
dierenarts, is in mei 2014 een hondenspeelweide geopend. Veel mensen, waaronder ook
meerdere wijkbewoners, maken geregeld gebruik van deze voorziening. De gebruikers van de
hondenspeelweide hebben in 2017 kennis genomen van de woonbestemming op het terrein
van de hondenspeelweide. Naar verwachting zal het nog meerdere jaren duren voordat
woningbouw zal worden gerealiseerd.
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Opslag van eigendommen van de wijkraad
Vooral de commissie Activiteiten beschikt over meerdere attributen. In het verleden konden
die opgeslagen worden in de Kiosk in het Brukske. Toen dit gebouw werd gesloopt heeft de
gemeente een alternatieve opslag aangeboden in de voormalige basisschool de Kemp. Eind
2017 heeft de gemeente mondeling geïnformeerd dat dit gebouw in de eerste maanden van
2018 zal worden gesloopt. De wijkraad was eind 2017 op zoek naar alternatieve opslagruimte.
Speelvoorzieningen
Bij het speeltuintje aan de Marga Klompéstraat is in 2017 nog een rekstok met ongelijke
leggers geplaatst. Het draaitoestel is voor onderhoud weg geweest en op de nieuwe plek in
hetzelfde speeltuintje teruggeplaatst.
Speerpunten 2018
De speerpunten van de wijkraad St. Antoniusveld zijn op dit moment:
 Stimulering van activiteiten in de wijk om het wij(k) gevoel te verhogen, middels
activiteiten en wijkkrant, via commissies met dezelfde naam.
o In dat kader past ook een plan de digitale uitingen te actualiseren, via website
en social media. De wijkraad heeft het voornemen dit in 2018 nader uit te
werken.
o In de wijk is een plan geopperd voor een kunstwerk van de wijk en gemaakt
door bewoners uit de wijk. Dit plan is in 2017 nader uitgewerkt.
Besluitvorming en uitvoering zal geschieden in 2018.
o De mogelijkheden onderzoeken om de kwaliteit van de trapvelden te
verbeteren.
 Uitvoering geven aan het laatste actiepunt uit het structuurplan Antoniusveld. Het
rechtstreeks ontsluiten van het Medisch Centrum Antoniusveld op de Stationsweg.
 Monitoren van de bouw en infrastructurele plannen van het Vincent van Gogh
Instituut voor Servaashof.
 Versterking van het bestuur.
 Veiligheid op straat voor mensen die gebruik maken van de openbare ruimte in de
wijk en waar mensen zich veilig voelen door:
o Ontsluiten van het Medisch Centrum Antoniusveld rechtstreeks op de
Stationsweg.
o Snelheidsmatiging van auto’s voor de veiligheid van (spelende) kinderen,
voetgangers en fietsers, die gebruik maken van de voorzieningen in de wijk.
o Het voorkomen van sluipverkeer tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg.
o De inrichting en het onderhoud van groen, water en openbare ruimte en
voldoende speelvoorzieningen voor jonge en oudere kinderen.
o Ongemotoriseerde verkeersdeelnemers kunnen veilig aan het verkeer in de
wijk deelnemen en bovendien de openbare voorzieningen in de nabijgelegen
wijken Brukske en Landweert op een veilige manier bereiken.
 Een nieuw actiepunt is het vinden van een geschikte opslag voor de spullen van de
wijkraad. In bestaande wijkgebouwen in de nabijheid van Antoniusveld is geen ruimte
meer beschikbaar. Andere gebruikers van gebouwen geven de voorkeur aan
commerciële verhuur van gebouwen. Dit is in 2018 een uitdaging voor de wijkraad.
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Bestuurs- en commissieleden
In 2017 is niemand toe getreden tot of uitgetreden uit het bestuur. Op dit moment bestaat het
bestuur uit 56 personen. Potentiële bestuursleden kunnen zich melden bij de voorzitter.
Verder zijn er 3 commissies actief in de wijk voor het organiseren van de activiteiten, de
inrichting van de speelvoorzieningen op speelvelden en de redactie van de wijkkrant. Deze
commissies zouden zich graag ondersteund zien door mensen die het leuk vinden om hierin te
helpen.

2.2

Commissie Activiteiten

De Commissie Activiteiten organiseert activiteiten die de onderlinge saamhorigheid van de
wijkbewoners vergroot. Verspreid over het jaar heeft de Commissie, deels voortbouwend op
de ervaringen in de voorgaande jaren, een aantal activiteiten georganiseerd.
De Commissie Activiteiten bestond in 2017 uit zeven commissieleden. Daarnaast zijn er
wijkbewoners die bereid zijn bij één of meer activiteiten te helpen. Met de inzet van deze
vrijwilligers is aan het activiteitenprogramma 2017 invulling gegeven.
Evenals in 2016 is in het activiteitenprogramma het wijkfeest niet opgenomen. Wel is gezocht
naar vervangende activiteiten die in verhouding van de vrijwilligers minder inzet vragen.
Hieronder een kort verslag van het activiteitenprogramma 2017.
Carnavalsactiviteit
De jaarlijkse carnavalsactiviteit is bij de schoolgaande jeugd uit de wijk in trek. Ook in 2017
werd deze activiteit goed bezocht. Op vrijdag 24 februari vanaf 19.00 uur vierden circa vijftig
kinderen carnaval in ’t Huukske. Op de muziek van DJ Bert werd flink gesprongen en gehost.
Met de optredens van de artiesten van eigen bodem werd de avond verder opgeluisterd. Het
bezoek van het prinselijk trio van de Pielhaan was eveneens een welkome aanvulling op het
programma. Dit gold eveneens voor de aanwezigheid van het prinselijk gezelschap van
basisschool De Keg: prins Juul en nar Wiebe uit Antoniusveld.
Tegen 21.00 uur verzamelden de ouders zich bij ’t Huukske om hun kroost op te halen. Het
brengen en halen van de kinderen verliep, evenals voorgaande jaren, zonder problemen.
Paaseieren zoeken
Sinds enkele jaren wordt voor de paasactiviteit gemaakt van ’t Huukske en het Servaasterrein.
Op paaszaterdag 15 april was de Paashaas, samen met een hulphaasje, weer aanwezig op deze
locatie. Een twintigtal kinderen meldden zich aan het begin van de ochtend bij ‘t Huukske om
samen met de Paashaas te knutselen. De mooiste werkjes, deze keer was gekozen voor een
passhaas gemaakt van een papieren bordje, werden beloond met een prijsje.
Na afloop van het knutselen hadden zich inmiddels meerdere kinderen gemeld om
gezamenlijk paaseieren te zoeken. Als beloning had de Paashaas een verrassing voor ieder
mandje.
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Garageverkoop
In 2016 was de garagesale een nieuwe activiteit, die in 2017 opnieuw is georganiseerd. Geen
rommelmarkt op een centrale plaats in de wijk, maar een verkoop vanuit de garage of vanaf
de oprit. Wijkbewoners die hun spullen wilden aanbieden op zondag 25 juni konden zich
melden bij de Commissie Activiteiten. Het animo was evenals het voorgaande jaar erg groot:
circa 65 woningen namen deel.
De Commissie Activiteiten heeft de communicatie rond deze activiteit verzorgd. Zo trok
Antoniusveld deze zondag veel bezoekers uit de eigen en omliggende wijken en dorpen en
ontstond een gezellige sfeer in de wijk.
De garageverkoop kan op een grote belangstelling rekenen en vraagt van de vrijwilligers een
beperkte inzet. De activiteit is daarmee ook voor de komende jaren een vast onderdeel van het
activiteitenprogramma.
Herfsttocht
De in het verleden georganiseerde puzzeltochten voor het hele gezin werden doorgaans erg
gewaardeerd en op een goede opkomst rekenen. In 2016 is deze activiteit voor het eerst sinds
enkele jaren weer georganiseerd. In 2017 is voor deze activiteit voor het eerst op een
zondagochtend georganiseerd. Ook voor dit tijdstip was voldoende belangstelling. Op zondag
5 november nam een veertigtal wijkbewoners deel aan de puzzeltocht. Vanaf 10.30 uur
vertrokken de teams vanaf de centrale locatie op de Sigaar voor een puzzeltocht, voorzien van
vragen en opdrachten gebaseerd op verschillende sprookjes. Op hun pad troffen ze in de wijk
verschillende sprookjesfiguren en bijbehorende opdrachten aan.
De reacties van de deelnemers waren zeer positief.
Sint Maarten
In de week na de herfsttocht organiseerde de commissie Activiteiten traditiegetrouw op 11
november 2017 de lampionnentocht en het Sint Maartensvuur. Helaas blijkt het steeds minder
mogelijk om een muziekgezelschap te vinden om de tocht muzikaal op te luisteren. Met een
Sint Maarten te voet en met voorzien van eigen muziek trok een lange stoet van ouders en
kinderen met lampionnen door de straten van Antoniusveld.
Na afloop werd bij het Sint Maartensvuur het verhaal van Sint Maarten voorgelezen, waarna
voor iedereen warme chocomel, glühwein en een speculaasje aanwezig was.

2.3

Commissie Wijkkrant Veldpraot en website

Het doel van de wijkkrant is om de communicatie tussen bewoners te verbeteren en de
gemeenschapszin te bevorderen. In 2017 heeft de Commissie Wijkkrant 2 edities uitgebracht.
De oplage per editie is constant gebleven op 600 stuks en wordt verspreid onder alle
wijkbewoners. Verder wordt de wijkkrant verspreid op het gemeentehuis, bij directe buren,
adverteerders en de gebiedsmentor. De drukkosten van de wijkkrant Veldpraot worden
betaald uit de advertentie-inkomsten, budget van de wijkraad, donaties en giften.
Sinds november 2005 beschikt de wijkraad over een website. Deze website sluit aan bij de
website voor de wijken van Venray. In 2016 is vanuit de inwoners een initiatief gestart om
Nextdoor te gebruiken voor onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Inmiddels heeft
dit initiatief meer dan 225 gebruikers in de wijk en wordt het ook door de wijkraad geregeld
gebruikt als communicatiemiddel.
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2.4

GlaswebVenray

In februari 2014 hebben de wijkraden en dorpsraden van de gemeente Venray het initiatief
genomen om de haalbaarheid te onderzoeken voor een gemeentebreed glasvezelnetwerk.
Hiervoor is een werkgroep GlaswebVenray opgestart. De werkgroep is heeft een haalbaar
plan gepresenteerd om glasvezel aan te leggen in de gemeente Venray, waarmee door
Glasweb gekozen providers TV, telefoon en internet kunnen aanbieden. Eind 2017 is hiervoor
de aanleg gestart in Ysselsteyn. De dorpen komen eerst aan de beurt; de planning is dat de
laatste adressen daar in 2019 worden aangesloten. De kern van Venray volgt pas als er in een
bepaald gebied voldoende aansluitingen zijn. In onze wijk zijn er weinig aanmeldingen bij
gekomen.

3.

Samenstelling van bestuur en commissies

Algemeen Bestuur:
Wim Thielen
Marcel Borghs
Chris Holman
Germy Thielen
Wilbert Litjens
Wim Aerts

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid tot 29 maart 2017

Commissie Activiteiten:
Germy Thielen
Silvia Claassen
Lenie Wessel
Anita van Meijel
Mariëlle Beckers
Ad Damen
Bea Driessen

voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Commissie Wijkkrant:
Germy Thielen
Petra Lenssen
Elles van Dijck

redactie
redactie
redactie

Wijkmentor van de politie: marcel.deenen@limburgnoord.politie.nl

4. Vertegenwoordigingen en relaties met derden
Wijkradenoverleg:
Wilbert Litjens
Wim Thielen

Overleg met Gemeente Venray
Dagelijks Bestuur
Contactpersoon wijkbeheer voor onderhoud groen en straat: Vacature
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5.

Financiën

Inkomsten
Jaarlijkse subsidie
Activiteiten subsidie
Wijkkrant
Overige inkomsten/activiteiten
Ontvangen Rente
Totaal inkomsten

Jaarverslag
2017

Begroting
2018
1607
1084
850
100
300
3941

1607
1084
500
100
100
3391

52

200
1500
425
0
50
100

225
1000
480
750
50
100

253
89
108

1500
200
200

800
200
150

Totaal uitgaven

2171

4175

3755

Saldo inkomsten/uitgaven

1044

-234

-364

Uitgaven
Vergaderingen
Activiteiten
Huur opslagruimte
Informele bijeenkomst bestuur
Secretariaat
Representatie
Declaraties
Lidmaatschappen/vergunningen
Wijkkrant
Onvoorzien
Bankkosten

1607
1084
425

Begroting
2017

99
3215

225
1019
425

Balans 31-12-2017
Activa

Te ontvangen debiteuren
Te ontvangen rente
Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening
Totaal

200
9
58
61445
61712

Passiva

Reserve
Fonds Leefbaarheidssubsidie
Nog te betalen bedragen
Totaal
Saldi per datum
Saldo bankrekeningen
Saldo te ontvangen/te betalen
Saldo geldmiddelen
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5808
54146
1758
61712
31-12-2017

61503
-1549
59954

31-12-2016 Verschil

56429
-1225
55204

5074
-324
4750
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