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Verslag dialoogavond gezondheid 26 november 2018 

 

Onderstaand een verslag van de dialoogavond over gezondheid in relatie tot het nieuwe 

omgevingsplan voor het centrum van Venray. We hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk 

beeld van de avond weer te geven. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de onderwerpen 

zoals die in de verschillende werkgroepen aan bod kwamen: geluid, groen, veiligheid, 

voorzieningen, bewegen maar ook aanvullende onderwerpen zoals verkeer en openbare ruimte.  

 

Scores gezondheidswijzer  

Tijdens de dialoogavond zijn in de verschillende werkgroepen en tijdens de Kahoot scores ingevuld 

aan de hand van het voorbeeld van de Gelderse gezondsheidswijzer. De gemiddelde score op basis 

van de Kahoot, de ingeleverde formulieren en de gesprekken in de groepen is als volgt (score van  

-5 tot 5): 

Groen en hitte: +1 

Bewegen: +2 

Voorzieningen: +2 

Geluid: -2 (vooral rond de pleinen) 

Veiligheid: 0 (overdag +2, ‘s avonds -2); specifiek in Vergeten Driehoek -3 

 

Geluid in relatie tot evenementen 

 Gemengde opinie over het huidige aantal evenementen .Sommigen vinden dat het 

plafond is bereikt: dus niet nog meer activiteiten met bijbehorende overlast, maar juist 

minder overlast veroorzakende activiteiten. Beperk het aantal evenementen die geluid 

produceren of veel verkeer aantrekken tot 1 per maand.  Anderen zijn juist van mening 

dat het aantal evenementen en de eindtijd nu wel goed geregeld is.  

 Er is sprake van een toename van het geluid en de overlast wordt zwaarder, met name 

de bastonen worden als zeer hinderlijk ervaren. Hanteer geluidsnormen voor lage 

bastonen, deze zouden ook gemeten moeten worden. 

 De duur van evenementen (inclusief centrumafsluiting) is lang en op- en afbreken vindt 

plaats in de nachtelijke uren. 

 Overlast muziek vanwege horeca. Expliciet genoemd werden: Het Moment (4x), 

Goesting,  Tof, Triple-bar. 

 Betere communicatie rondom evenementen, met name rondom het op- en afbreken en 

de bereikbaarheid bij klachten. 

 Betere afstemming tussen de organisatoren van de verschillende evenementen. 

 Evenementen waarbij weinig versterkt geluid zonder bastonen is, vindt met prachtig.  

 Zoek naar alternatieve locaties in plaats van het centrum. Er zou een betere spreiding 

kunnen/moeten zijn van de evenementen. Tot op heden vinden overlast veroorzakende 

evenementen met name plaats op het Schouwburgplein en het Henseniusplein. Ook 

andere locaties, zoals parkeerplaats achter de kerk inzetten. Anderen vinden Grote 

Markt en Raadhuisstraat juist niet geschikt voor grote evenementen als het 

Oktoberfest, grote kermisattracties of Viva la Vastelaovend. Een evenemententerrein in 

het buitengebied realiseren. Parkeerplaats Odapark, bedrijventerreinen, de schouwburg 

en de evenementenhal worden ook genoemd als locaties.  



 

2 
 

 Er zou een vorm van compensatie voor bewoners kunnen zijn bij meerdaagse evementen. 

evenementen. Voorbeelden: tijdens de duur van evenementen kosteloos gebruik maken 

van parkeergarage de Gouden Leeuw, organisatoren hier een bijdrage voor laten betalen. 

 Beperk het aantal evenementen tot 1 per maand. Het gaat dan vooral om de evenementen 

die geluid produceren of veel verkeer aantrekken.  

 Parkeerterreinen voor bewoners zo min mogelijk bezetten.  

 

Overig geluid 

 Er is geluidsoverlast door het laden en lossen (winkelkarren/trolleys) en koelmotoren. 

 Rekening houden met de omgeving waar bijv. een sportschool gevestigd wordt, of het pand 

geschikt is voor zo’n bedrijfsactiviteit en of er voldoende parkeergelegenheid is. 

 

Voorzieningen 

 Er ontbreekt een medisch centrum (huisarts/apotheek/fysio) en een ontmoetingscentrum 

met name voor ouderen (buurthuis). 

 Speelvoorziening voor kleine kinderen in het centrum ontbreekt. 

 

Veiligheid/Vergeten Driehoek 

 Geluidsoverlast Henseniusstraat/Langstraat o.a. door verkeer. 

 Er lopen regelmatig enkele verwarde personen in het centrum rond. Aan de andere kant 

‘hoort dit ook een beetje bij Venray’.  

 Gevoel van onveiligheid bij: de Vergeten Driehoek (door groepen die zich daar ophouden, 

dealers en coffeeshops), stadspark Goumansplein (door slechte verlichting en 

hangjongeren) en het gangetje naar Gouden Leeuwplein (door slechte verlichting). Ook het 

verdwijnen van de overkapping bij Emté/Jumbo zorgt voor een donkere omgeving. 

 Betere zichtbaarheid van de politie in de avonduren. 

 Onderkend wordt dat de gemeente veel aandacht besteed aan de Vergeten Driehoek. Soms 

gaat het ook beter.  

 Verkeersonveilige situaties door achteruit rijdende en parkerende auto’s, gevaarlijk voor 

fietsers door de straat (jeugd, scholieren) en oudere wandelaars met rollators die door 

geparkeerde auto’s geen plek meer hebben. 

 Dealers en samenscholing op het Henseniusplein, Gouden Leeuwplein, Gouden Leeuwpad 

en op de parkeerplaats van Albert Heijn.  

 Het grote aantal verkeersbewegingen, de korte tijdsduur van bezoekers, de aard van het 

publiek en frequente bezorging vanuit de horecazaken hebben een onveilig gevoel tot 

gevolg. Dit concentreert zich op vrijdag, zaterdag en zondag. 

 Organiseer opknapprojecten van panden, bijvoorbeeld voor starters. Dat zorgt voor binding 

in de buurt. Bied ook ruimte voor beschermd wonen.  

 Verschuif het verkeers- en bezoekersbeeld naar overdag; voorkom of beperk functies met 

nachtelijke bezoekers.  

 (Zichtbare) handhaving is essentieel voor het veiligheidsgevoel. 

 Overlast van coffeeshops: de aard van het publiek en frequente bezorging vanuit de 

horecazaken zorgt voor gevoel van onveiligheid. Hetzelfde geldt voor huisvesting van 

bepaalde doelgroepen: arbeidsmigranten en jongeren. Zorg voor een stabielere 

woonomgeving met minder wisselingen. Kies voor hoogwaardige en rustige functies met 
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verlaging van de druk in het gebied: grotere en duurdere appartementen, fitness, bed & 

breakfast, lunchrooms. 

 Gouden Leeuwplein e.o.: de onderdoorgang is onveilig en donker en er zijn wildplassers 

(toilet in de parkeergarage is na 17.00 uur gesloten).  

 

Groen 

 De laatste jaren zijn veel bomen gekapt en is er weinig of niet herplant. 

 Maak bestaande groen toegankelijker (bijv. tuinen rondom gemeentehuis) en zorg ook voor 

ontmoetingsplekken/bankjes enz. 

 De entrees naar het centrum kunnen met groen worden gemarkeerd/verfraaid. 

 Voeg groen niet alleen in de vorm van bomen toe, maar denk ook aan struiken en bloemen 

(vlinder- en bijenvriendelijk).  

 Bewoners (VVE’s) c.q. ondernemers kunnen ook een rol vervullen in het onderhoud, blad 

opruimen of zelf beheren van binnentuinen (voorbeeld Jerusalem). 

 Stimuleer de aanleg van sedumdaken (al dan niet in combinatie met zonnepanelen) en 

groene voortuinen/opritten (voorbeeld Operatie Steenbreek).  

 Water: maak bijvoorbeeld een vijver in het centrum. 

 Gouden Leeuwplein: er wordt te snel geconcludeerd dat groen niet kan vanwege 

evenementen. Draai het om: ga ervan uit dat het wel kan en probeer het te combineren. 

 Tips om het Gouden Leeuwplein te vergroenen: trek de groene lijn door die er nu al ligt 

tussen de appartementen; waardeer het bestaande groen tussen de appartementen en AH 

op; verbeter de verbinding via het Gouden Leeuwpad; breek de grote open vlakte van het 

plein; zorg voor een groene omranding. 

 

Verkeer 

 Overlast scooters speelt breed in het centrum. 

 Fietsers: niet duidelijk waar gefietst mag worden en waar niet. 

 Fietsen in de Schoolstraat: er zijn voor- en tegenstanders. 

 Er wordt hard gereden op de St. Jozefweg en Raadhuisstraat, er is geen veilige oversteek. 

 Ook rondom het Ambachtskwartier wordt hard gereden en is de situatie onoverzichtelijk, 

vanwege de heg. Taxibusjes en ambulances parkeren op de weg. 

 Centrumafsluiting is hinderlijk voor regiotaxi en gehandicapten. 

 Keizershof: als je vanuit de fietslift wegfietst, staat er geen verbodsbord. 

 Op de Singel lopen hardlopers: een gedeelte ervan heeft geen trottoir. 

 Het laden en lossen aan de achterkant van het gemeentehuis wordt als hinderlijk ervaren. 

In mindere mate speelt dit ook voor de Witte Hoeve.  

 Hoge parkeerbezetting bij ’t Liene: mogelijke oplossing is dat er een aantal parkeerplaatsen 

uitsluitend voor bewoners beschikbaar gesteld wordt. 

 Er is parkeeroverlast Kempweg, Gouden Leeuwplein/Heuvelstraat. 

 Suggestie voor geluidsoverlast door laden en lossen: rubberen wieltjes rolcontainers die de 

winkels in de vroegte bevoorraden. 

 Bezorgservices niet met scooters, maar met elektrische fietsen laten bezorgen. 

 Paaltjes op de Kempweg om parkeren op de stoep te voorkomen. 

 Paaltjes tegenover de winkel en kapper op het Gouden Leeuwplein om parkeren door 

klanten te voorkomen. 

 Op pleinen is geleiding van fietsverkeer gewenst. Nu wordt overal gefietst; dit is onveilig. 
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 Fietsen op de Singels is onveilig. 

 

Openbare ruimte 

 De aankleding en inrichting van het centrum met terrassen is perfect. 

 Centrum meer schoonmaken. Suggestie: een plakbord met: “plak hier uw kauwgom” 

(voorbeeld uit Engeland). 

 Openbare toiletten op meerdere plekken.  

 Verlichting kerk/stadspark Goumansplein, Gouden Leeuwpad en doorgang bij Jumbo. 

 Klinkers zijn niet prettig om op te lopen (met name klinkers bij de kerk). 

 Gouden Leeuwplein ligt vol met kauwgom, sigarettenpeuken.  

 


