
 

  

    

Verslag  Woontafel 
Datum   :  16 november 2017 

Tijd  : 12:00 uur 

Locatie  :  Gemeentehuis Venray 

 

Aanwezig:  Sander van Lier, Paul van den Wollenberg, Marcel Martens,  Martijn van der Putten,  

Frank Bonants, Maikel van der Meer, Roger Hoeijmakers, Huub Janssen, Johan 

Baken, Joost Voshaart, Berry Fleuren, Roy Hendrix, Rob Claassen, Stan Olieslagers, 

Leon Langenhuizen, Sander Wilbers, Wouter Born, Hugo Raes en Yvonne Jeuken. 

 

Afmelding: Jan Loonen, Bart van der Sterren, Dennis Mollet, Luuk Arts, Esther van Gerven, 

Samad Houban, Jolanda Tissen, Niek Hettinga, Bert Bosma, Marwin Dekkers, Geert 

van Dijck en Johan Driessen. 

 

Afwezig: Marc Janssen en Stijn Hoogenhout 

 

  

 



1. Opening en mededelingen  

- Sander heet de Hugo Raes van de Rabobank welkom. Hij is de opvolger van Anke van Rengs 

bij de Woontafel. Roger Hoeijmakers en Wouter Born zijn ook nieuw. 

- Overleg met het bestuur van Venray Bloeit heeft duidelijk gemaakt dat de deelnemende (en 

tevens betalende) leden behoefte hebben aan een verbetering van VB en de website. Het 

voorstel ligt nu voor aan de stuurgroep van Venray Bloeit om hier een vaste proffesionele 

kracht voor in te gaan zetten.   

- N.a.v deze ontwikkeling wordt een vast agendapunt toegevoegd:  ‘nieuwsberichten op website 

Woontafel’. De leden kunnen bij Yvonne dan ook nieuws ook aandragen voor de website.   

- Onderstaande data (aanvang steeds om 12.00u) worden vastgesteld voor de Woontafel van 

2018: 

 22 februari 

 17 mei 

 30 augustus 

 15 november 

 

2. Verslag vorig overleg (30 augustus 2017) en actielijst 

Verslag is besproken en vervolgens vastgesteld. 

De actielijst kan in zijn geheel worden gewist en ververst.  Actie Yvonne  

 

3. Benoeming bestuur Woontafel 

Paul licht nog een keer de formele procedure toe omtrent de benoeming van de bestuursleden. De 

planning was om in 2017 1 bestuurslid te vervangen. Ook voor 2018 wordt daar dan van 

afgeweken en daarvoor wordt nu officieel instemming van de leden gevraagd. Evengoed kunnen 

mensen zich natuurlijk nog altijd aanmelden voor een bestuursfunctie. 

 

4. Update Courtageregeling  

Maikel geeft in het kort weer waarom en hoe de courtageregeling i.o.m. BPD (de partner in a/d 

Heuvel) is aangepast. Deze is goedgekeurd door het college en vastgesteld. De betreffende nota 

zal aan het verslag worden toegevoegd. Actie Yvonne 

Stan vraagt of de gemeente nog steeds actief bouwkavels verkoopt. Dat blijft de gemeente doen, 

zoals straks voor cluster IV van de Brabander. De gemeentelijke bouwkavels worden nu 

voornamelijk via de nieuwe website Venray Verkoopt gepresenteerd. 

Paul vraagt naar de mogelijkheid om de reclameborden langs de A73 in te zetten voor b.v. het 

Woonevent. Deze worden commercieel geeploiteerd maar wel met deelname van de gemeente. 

Martijn geeft aan dat i.s.m. Venray Bloeit hier gebruik van gemaakt kan worden. Bespreken met de 

stuurgroep Venray Bloeit. Actie Sander 

 

5. Evaluatie Woonevent (zie bijlage met opmerkingen) 

In de reacties werd vooral gepleit voor het aantrekken van meer bezoekers en toeleveranciers.  

- Sander vindt vooral de late afmeldingen jammer en storend. Marketing vooraf en 

zichtbaarheid op locatie tijdens de beide dagen kan beter. 

- Stan Olieslagers hij vond de 2e dag beter en vraagt zich af of het niet naar 1 dag zou kunnen? 

- Paul denkt dat het vooral gaat om de mensen actief te benaderen en de marketing en 

publicaties beter in te zetten. 

- Huub denkt dat het belangrijk is dat er gericht bezoekers komen en daarom het Woonevent 

tijdig en beter ‘uitventen’! De zondag is koopzondag en brengt dan veel mensen op de been. 



De suggestie om een workshop te houden is een goed idee om mensen gericht binnen te 

halen. 

- Samenvattend: 2 dagen heeft voordeel maar invidueel kan men de keuze maken voor één 

dag. De deelnemers kunnen zelf een activiteit organiseren maar dienen dit wel wel met elkaar 

af te stemmen. 

- Late afmeldingen: voortaan wel een factuur aan verbinden. Dit besluit wordt gedragen door de 

leden van de Woontafel. 

- Paul geeft een toelichting op de begroting van het Woonevent. 

- Maikel vraagt om tijdens een volgende Woonevent iets beeldens en/of actiefs mee te nemen 

waarmee de aanblik volleer en fleuriger wordt, zoals bijvoorbeeld een maquette of iets met 

bouwstenen als Lego of zo. Tenslotte ook het verzoek aan alle deelnemers om gedurende het 

woonevent activiteiten te organiseren zoals workshops, lezingen en dergelijke. 

 

Datum Woonevent (29 en 30 september 2018) agenderen voor overleg mei 2018. Schouwburg 

reseveren. Actie Huub 

 

6. Begroting Woontafel 2018  

Paul heeft een begroting gemaakt voor 2018 die vergelijkbaar is met die van 2017. Ook dit jaar 

wordt weer rekening gehouden met een bijdrage van Venray Bloeit. Ook is er voor Woonevent 

2018 een bedrag gereserveerd. Er is een reserve opgenomen om flexibel te blijven en iets extra’s 

te kunnendoen.  

Bijvoegen bij verslag of nazenden zodat deze de volgende keer vastgesteld kan worden. Verzoek 

om wederom tijdig te betalen. Actie Yvonne 

 

7. Toelichting Schenkingsrecht  

Sander Wilbers geeft informatie over het schenkingsrecht. Presentatie wordt met verslag verspreid.     

 

8. Ervaringen Huisvesting Arbeidsmigranten 

Johan Baken geeft een toelichting op het verloop van het proces rondom de huisvesting 

arbeidsmigranten in de melkfabriek. Presentatie wordt met verslag verspreid.     

 

9. Invulling resterende Woontafels 2017 

- Energielabel-een van de architecten? 

- Aanhaken C2C congres Venlo C2C lab Venlo? 

- Organisatie congres duurzaam bouwen met Thomas Rau (Johan Driessen) 

- Is ook aan de leden om interessante thema’s aan te dragen! 

 

10. Rondvraag 

Maikel: voor cluster IV a/d Heiuvel is met BPD afgesproken dat er ‘gasloos’ gebouwd gaat worden. 

Wellicht wordt ditin de toekomst ook overgenomen bij andere bouwlocaties in Venray. De leden 

van de Woontafel kunnen hier ruchtbaarheid aan geven en dan ook de lange termijn voordelen te 

benadrukken i.p.v. de kosten. Martijn roept de leden op om een compleet postief verhaal te 

maken. 

Yvonne: voor de volledigheid wil ze vermelden dat ze tijdens de vorige Woontafel abuisivelijk 

Samad Houban van Wonen Limburg niet heeft vermeld als een van de wel afgemelde deelnemers.  

Afmeldingen worden tegenwoordig merkbaar beter doorgegeven, waarvoor dank. 

 



11. Sluiting 

Het overleg wordt om 14:10 afgesloten. 

 

Actielijst 

Wat  Wie Status 

Bespreken met Venray Bloeit: gebruik reclameborden A73  Sander  

Woonevent agenderen vor Woontafel mei 2018 Yvonne  

Schoiuwburg reserveren voor 29 en 30 september 

Woonevent 2018 

Huub  
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