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Welkom

Lectori salutem

De lezer gegroet

Geacht (aspirant) lid van Samenwerking Venray,

Omdat u interesse hebt getoond in onze politieke partij Samenwerking Venray 
hebben wij voor u een Infomap samengesteld, waarin u alle relevante informatie 
over onze partij kunt vinden.
Met de inhoud van deze map kunt u uzelf volledig op de hoogte stellen van de 
historie van onze vereniging. Het bestuur én de fractie hechten er veel waarde aan 
om aspirant c.q. nieuwe leden zo volledig mogelijk te informeren.
Nieuwe leden zijn van harte welkom want ze vormen samen met onze actieve 
leden de generatie die Samenwerking Venray nodig heeft om alle doelen die wij 
voor ogen hebben zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken.

Onze fractie (de gemeenteraadsleden), de commissieleden en onze wethouder 
zijn gebaat bij een krachtige achterban waartoe u zult gaan behoren of inmiddels 
al behoort.

Wij streven ernaar om deze Infomap te actualiseren zodat u van de allerlaatste 
veranderingen op de hoogte bent. Hopelijk zal deze Infomap voor u mede aanzet 
zijn om lid te worden van onze vereniging.

Samenwerking Venray zal zijn uiterste best blijven doen om een bijdrage te leveren 
aan het wel en wee van de inwoners van Venray.

Samen met u zullen wij eraan werken dat ons aller doel “Een zo breed mogelijke 
belangenbehartiging op politiek terrein, welke is gericht op de ontplooiing van 
individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de 
continuïteit van de gemeenschap” te verwezenlijken.

Jos Pijpers, voorzitter.

VOORWOORD

Jos Pijpers



Aanmeldingsformulier

Ik geef mij op als lid van Samenwerking Venray

Naam : ..............................................................................................

Voornamen : ..............................................................................................

Roepnaam : ..............................................................................................

Geboortedatum : ..............................................................................................

Geboorteplaats : ..............................................................................................

Straat : ..............................................................................................

Postcode : ..............................................................................................

Woonplaats : ..............................................................................................

Telefoon : ..............................................................................................

Mobiel : ..............................................................................................

E-mail adres : ..............................................................................................

Vrijetijdsactiviteiten
en Nevenfuncties: ................................................................................................

   ..............................................................................................

   ..............................................................................................

   ..............................................................................................

Datum : ..............................................................................................

Handtekening : ..............................................................................................

svp pasfoto bijvoegen en inleveren bij/opsturen naar de secretaris van de 
vereniging, H. Terhaag.

AANMELDINGSFORMULIER



HET BESTUUR

Jos Pijpers voorzitter
Gouden Leeuw 77
5801 BX  Venray
0031619609638
jos.pijpers@samenwerkingvenray.nl

Harry Terhaag secretaris
Augustinessenhof 43
5801 MG  Venray
0478-583365
harry.terhaag@samenwerkingvenray.nl

Leonie Siebers-Verkoeijen penningmeester
Merseloseweg 102
5801 CE  Venray
0478-585635
leonie.siebers-verkoeijen@samenwerkingvenray.nl

Het bestuur

Han Siebers bestuurslid
Merseloseweg 102
5801 CE  Venray
0478-585635
han.siebers@samenwerkingvenray.nl

Tiny Leenders bestuurslid
Gouden Leeuw 77
5801 BX  Venray
0031619609638
tiny.leenders@samenwerkingvenray.nl



DE FRACTIE

Martin Leenders fractievoorzitter
Stationsweg 76,  5803 AC  Venray
0478-516833
martin.leenders@samenwerkingvenray.nl
Woordvoerder in de gemeenteraad met de portefeuille: Leven
Plaatsvervangend woordvoerder: Theo Mulders

Bernie van Lierop gemeenteraadslid
Vossestaart 1, 5803 LN  Venray
0478-510400
bernie.van.lierop@samenwerkingvenray.nl
Woordvoerder in de gemeenteraad met de portefeuille: Leven
Plaatsvervangend woordvoerder: Martin Leenders

Theo Mulders penningmeester en vice-voorzitter fractie
Eykenhofweg 14, 5814 AM  Veulen
0478-541381
theo.mulders@samenwerkingvenray.nl
Woordvoerder in de gemeenteraad met de portefeuille: Wonen
Plaatsvervangend woordvoerder: Bernie van Lierop

De Fractie
 
De fractie Samenwerking Venray bezet deze raadsperiode 3 van de 27raadsze-
tels. De fractie wordt ondersteund door een eigen fractiesecretariaat, maar de 
fractiesecretaris is geen lid van de raad.



RAADSCOMMISSIES

Raadscommissies

Iedere in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij kan vier personen 
afvaardigen naar een commissie. Daarvoor is door iedere partij een 
commissiepool gevormd waarin naast de raadsleden ook burgerleden zitting 
hebben. Afhankelijk van de onderwerpen in de commissies, de specifieke 
deskundigheden en interesses van leden uit de pool, wordt deelgenomen in 
een commissie. Er zijn drie commissies te weten de commissie Leven, de 
commissie Werken & Besturen en de commissie Wonen.

De belangrijkste taak van de raadscommissies is:

- het verzamelen van informatie en het uitbrengen van advies aan de   
 fracties of aan het college. 
- het voeren van overleg met het college of met de burgemeester over   
 de door het college en de burgemeester verstrekte inlichtingen. 
- zich laten informeren over het gevoerde bestuur, de voortgang van  
 de voorbereidende werkzaamheden,  dan wel  over de uitvoering van 
 belangrijke projecten.
- de commissieleden zijn samengevoegd in een commissiepool en   
 kunnen rouleren over de diverse commissies.
 Hun primaire aandachtscommissie staat in het overzicht van de   
 betreffende commissie vemeld.

Voor meer informatie omtrent de commissies en hun werkgebieden verwijzen 
wij naar de bestuurlijke informatie op de gemeentelijke website.
Daar zijn tevens de agenda’s en verslagen van de commissievergaderingen in 
te zien en/of te downloaden (www.venray.nl)
De commissieleden van Samenwerking Venray zijn:

Boy Janssen
Weidehof 2
5861 DB  Wanssum
boy.janssen@samenwerkingvenray.nl

Alia Achour
Joke Smitstraat 46
5803 AG  Venray
alia.achour@samenwerkingvenray.nl

Tiny Leenders
De Gouden Leeuw 77
5801 BX  Venray
tiny.leenders@samenwerkingvenray.nl

Robert Westheim
De Veltumse Kleffen 13
5801 SB  Venray
robert.westheim@samenwerkingvenray.nl

Romy Litjens
Vossestaart 1
5803 LN  Venray
romy.litjens@samenwerkingvenray.nl

Nancy Schuurmans
Fluitekruid 22
5803 HP  Venray
nancy.schuurmans@samenwerkingvenray.nl

Carola Sterk-Litjens
Stationsweg 104
5807 AC  Oostrum
carola.sterk-litjens@samenwerkingvenray.nl



COMMISSIELEDEN

Commissie Wonen

In de commissiepool participeren, raadsleden en burgerleden.

Bernie van Lierop plaatsvervangend woordvoerder
Vossestaart 1
5803 LN  Venray
0478-510400
bernie.van.lierop@samenwerkingvenray.nl

Theo Mulders woordvoerder in de gemeenteraad
Eykenhofweg 14
5814 AM  Veulen
0478-541381
theo.mulders@samenwerkingvenray.nl



COMMISSIELEDEN

Commissie Werken en Besturen

In de commissiepool participeren, raadsleden en burgerleden.

Martin Leenders woordvoerder in de gemeenteraad
Stationsweg 76
5803 AC  Venray
0478-516833
martin.leenders@samenwerkingvenray.nl

Theo Mulders plaatsvervangend woordvoerder
Eykenhofweg 14
5814 AM  Veulen
0478-541381
theo.mulders@samenwerkingvenray.nl



COMMISSIELEDEN

Commissie Leven

In de commissiepool participeren, raadsleden en burgerleden.

Martin Leenders plaatsvervangend woordvoerder
Stationsweg 76
5803 AC  Venray
0478-516833
martin.leenders@samenwerkingvenray.nl

Bernie van Lierop woordvoerder in de gemeenteraad
Vossestraat 1
5803 LN  Venray
0478-541381
theo.mulders@samenwerkingvenray.nl



WETHOUDER

Commissiepool

Tiny Leenders burgerlid
De Gouden Leeuw 77
5801 BX  Venray
0478-851868
tiny.leenders@samenwerkingvenray.nl

Alia Achour burgerlid
Joke Smitstraat 46
5803 AG  Venray
0478-511792
alia.achour@samenwerkingvenray.nl

Robert Westheim
De VeltumseKleffen 13
5801 SB  Venray
06-48336094
robert.westheim@samenwerkingvenray.nl

Nancy Schuurmans
Fluitekruid 22
5803 HP  Venray
0478-851364
nancy.schuurmans@samenwerkingvenray.nl

Romy Litjens
Vossestaart 1
5803 LN
0478-510400
romy.litjens@samenwerkingvenray.nl

Boy Janssen
Weidehof 2
5861 DB  Wanssum
06-46213647
boy.janssen@samenwerkingvenray.nl

Carola Sterk
Stationsweg 104
5807 AC  Oostrum
0478-582343
carola.sterk@samenwerkingvenray.nl



COMMISSIES

De raadscommissie Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

Volkhuisvesting, planologie & stedenbouw - Ruimtelijke ordening - Ruimtelijke 
kwaliteit - Milieubeleid - Duurzaamheid - Energiebeleid - Regionale structuurvisies 
(POL) - Stadsprojecten wonen (St. Anna & St. Servatius) - Huisvesting buitenlandse 
werknemers - Vastgoedbeheer - Beleid & Beheer openbare ruimte, waaronder wegen, 
riolen en groenvoorzieningen - Verkeer, verkeersveiligheid en openbaar vervoer - 
Landschapsvoorzieningen waaronder nutsvoorzieningen, vergunningverlening, 
toezicht & handhaving (w.o. WABO brede RUD) en evenementenbeheer - 
openbare orde & integrale veiligheid - wijkteams, horecaoverleg & centrumoverleg 
- evenementenvergunningen.

De raadscommissie Werken en Besturen
adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

Economische ontwikkeling & Acquisitiebeleid - strategische beleidsontwikkeling 
op het gebied van milieu - verkeer & vervoer (haven/via Venray/spoor) - Natuur 
& Landschap (w.o. Maasgaard) - Duurzaamheid - Gebiedsontwikkelingen 
& Bedrijventerreinen (w.o. Ooyen/Wanssum/Brukske) - Grondbedrijf - 
Centrumontwikkeling (Blekersveld/Laadhof/Goumansplein/Gouden Leeuw/
vergeten Driehoek) - Arbeidsmarkt/werkgelegenheid - Kennisinfrastuctuur - 
Toerisme & Recreatie - Platteland in uitvoering (Plattelandsbeleid) - Middelen: 
Financiën, Planning en Control, ICT, Facilitair, Communicatie, Personeel & 
Organisatie - Belastingen - Organisatie & Ontwikkeling - Algemeen bestuur 
Regionale & Euregionale samenwerking: Beleidsmatig - Bestuurlijke Coördinatie, 
Kabinet, Voorlichting en Representatie - Publieksdiensten - Bestuurlijke vernieuwing 
& deregulering - Commissie bezwaar & beroep - Algemeen juridische zaken.

De raadscommissie Leven adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

Project Decentralisaties AWBZ-WMO, Jeugdzorg, Participatiewet - Minimabeleid 
en schuldhulpverlening - Werkplein - Welzijn - Leefbaarheid (DOP’s & WOP’s) - 
Volksgezondheid - Integratie en inburgering - Mondiale vorming - Subsidibeleid 
- Kunst, cultuur en sport - Accomodatiebeleid waaronder Gemeenschapshuizen 
- Onderwijs inclusief accomodatiebeleid (basis en voortgezet onderwijs) - Regulier 
en jongerenwerk.



DE HISTORIE van SAMENWERKING VENRAY

in het tijdsbeeld en de ontwikkeling van Venray
 
Terug in de tijd: 
 
1945 tot 1955
Venray een rustig en agrarisch Peeldorp.
Een gesloten katholieke gemeenschap; druk in de weer zich te herstellen van de 
oorlogsschade. Het dorp kent nauwelijks industrie.
 
1956 tot 1968
Begin van de industrialisatie; met name bedrijven als Inalfa en later Rank Xerox 
vestigen zich in Venray. Nieuwe wijken als de Oranje buurt, Zuid en het Brukske 
ontstaan. Flats aan de Westsingel en de Hoge Beek geven Venray een stedelijke 
uitstraling. Ook het Centrum verandert en wordt uitgebouwd. Tevens wijzigt de 
bevolkingssamenstelling door toestroom van mensen uit geheel Nederland.
 
Politiek ziet Venray er dan als volgt uit:
- lijst Kerkdorpen 
- lijst Grad Schols (Arbeiderspartij met Jacob de Bruijn en Sjef Ponjee)
- lijst Toon Vermeulen (Middenstand met Henriëtte Poels)
- lijst Paula Rutten (Adelbert met Gerard Beterams)
 
1970
De politiek verandert tengevolge van bovengenoemde ontwikkelingen en mede 
daardoor de komst van de landelijke politieke partijen. Grad Schols verbreedt zijn 
partij met personen uit wijkraden en mensen uit de protestants-christelijke hoek. 
Zijn partij krijgt een naam nl. SAMEN VOOR VENRAY en haalt 6 zetels. 

Opbouw 70 ontstaat onder aanvoering van Toon den Brok als oppositiepartij. 
Hij verzet zich met name tegen te snelle en rigoureuze verstedelijking en de “slech-
te” wijk het Brukske. Hij behaalt in 1970 2 zetels. De VVD doet voor het eerst mee 
aan de verkiezingen maar behaalt geen zetel. De PvdA had en behoudt 1 zetel.
 
1973
 Venray Centrum groeit en wordt belangrijk. Het gebied Westsingel - Langeweg is 
intussen bebouwd en de wijk Veltum groeit met rasse schreden. De politiek in 
Venray Centrum is nog steeds verdeeld en is niet sterk ten opzichte van de Kerk-
dorpen. De landelijke politieke partijen komen eraan. Dit zijn redenen voor de 
vereniging van zelfstandige ondernemers om te proberen tot bundeling te komen 
voor de z.g. Komlijsten te weten de lijsten Vermeulen, Rutten, Opbouw en Samen 
voor Venray. 

1974 tot 1978 
Na moeizaam onderhandelen is op 2 januari 1974 de nieuwe politieke partij 
Samenwerking Venray een feit. 
Het gezicht van Samenwerking Venray wordt bepaald door de wethouders Schols 
en Rutten. Schols, een echte volkshuisvester, is druk met bouwen!! 
Door verdere verandering en verstedelijking in deze periode laat Venray toe dat de 
GOUDEN LEEUW wordt gesloopt. 

28 oktober 1977
25 oktober 1977 sluit Opbouw 70 zich aan bij Samenwerking Venray.
Samenwerking Venray wordt een officiële vereniging. De akte passeert bij de  
notaris en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een feit.
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1978 tot 1982
Het gezicht van Samenwerking Venray is opnieuw Grad Schols, echter Toon den 
Brok wordt fractievoorzitter en gaat zich profileren. Intussen zijn een aantal leden 
uit de partij gestapt. Voor Samenwerking Venray is dit een overgangsperiode die 
moeilijk is. 

In 1980 krijgt de CDA afdeling Venray de opdracht bij de verkiezingen van 1982 
met een lijst te komen. 

De bloedgroepen worden zichtbaar. Echte CDA-ers, echte Samenwerking 
Venrayers en mensen die in hun hart Samenwerking Venray - er blijven maar 
i.v.m. hun baan (de wethouders) of hun politieke carrière (Marlies de Loo en Joos 
Truyen) overstappen naar het CDA: totaal 9 personen.
 
1982
Na moeizaam beraad besluit Samenwerking Venray alsnog verder te gaan en 
mee te doen met de verkiezingen en behaalt met lijsttrekker Toon den Brok 2 
raadszetels.
 
1982 tot december 1991
Samenwerking Venray gaat met boegbeeld Toon den Brok en 2 zetels in de raad 
door als oppositiepartij. 

Tien jaar vechten voor het hot item van Samenwerking Venray nl. 
- het bewaren van het cultureel erfgoed van Venray. Een anti Noord tangent 
   campagne met als climax in 1991 een enquête met duizenden handtekeningen 

voor het behoud van het kerkpad. Nu voor altijd bewaard. 
- Strijd voor behoud van monumentale panden in het hartje Venray. 
-  Verzet tegen de bouw van de Bleek met het afschuwelijke pand van de   

Edah.
 
December 1991
Toon den Brok trekt zich terug. 
Opvolgster wordt Martinet Roling-Scholten.

1992 tot 1994
Martinet Roling wordt fractievoorzitter van Samenwerking Venray.

1994
Samenwerking Venray behaalt bij de verkiezingen 3 zetels. Na moeizame coalitie-
onderhandelingen stapt Martinet Roling-Scholten uit de plaatselijke politiek. 

Ike Busser wordt fractievoorzitter. Verder maakten Gerrit Verkoeijen en Peter van 
der Velden deel uit van de fractie.
 
 
1994 tot 1998
Ike Busser voert Samenwerking Venray aan. Samenwerking Venray verandert in 
een kritische oppositiepartij en voert deze oppositie op een breed front. Verder 
maakten Gerrit Verkoeijen en Peter van der Velden deel uit van de fractie. Voorheen 
was Samenwerking Venray vooral op sociale en culturele aspecten gericht.
 
1998
Teleurstellend verliepen de gemeenteraadsverkiezingen voor Samenwerking 
Venray. Volkomen onverwacht behaalden we slechts 2 zetels. De fractie bestond 
wederom uit 2 personen te weten Ike Busser als fractievoorzitter en Gerrit Verkoeijen 
als raadslid. Mede dankzij een zeer betrokken en actieve achterban zijn we erin 
geslaagd om op een breed front kritisch, direct en onverbloemd oppositie te 
blijven voeren.
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1998 tot 2002
Enquête burgers Venray millenniumkunstwerk 
Memorabel was het initiatief van Samenwerking om de burgers van Venray 
te enquêteren over het voornemen van het college betreffende het z.g. 
millenniumkunstwerk op het Schouwburgplein. Een prestigeobject in een tijd van 
bezuinigingen. Overweldigend was de respons. Liefst 1700 formulieren werden 
ingeleverd waarin de mening vertolkt werd van 5.500 Venrayse burgers. Een 
meerderheid (55,4%) was van mening dat er helemaal geen kunst moest komen 
terwijl 29,4% zich uitsprak voor een kunstwerk dat maximaal fl 250.000,- mocht 
gaan kosten. Tenslotte vond 11,6% dat er van hen niets hoeft maar wel mag voor 
minder dan fl. 250.000,-  Als gevolg van dit initiatief is vooralsnog besloten om af 
te zien van dit dure kunstwerk.

Andere thema´s
In deze zittingsperiode speelden nog enkele belangrijke politieke thema’s waarin 
Samenwerking Venray haar kritische kijk op het te voeren collegebeleid liet blijken. 
We noemen o.a. : DIFTAR, Keerpunt, het kunstencentrum, het bouwen van 
een TBS-kliniek,  en de eerste stappen betreffende de nieuwe inrichting van het 
St Annaterrein. Het behoud van de Vredeskerk als gebouw was een speerpunt van 
Samenwerking Venray en heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig resultaat. 
Het gebouw bleef behouden met weliswaar een andere bestemming maar toch! 
Samenwerking Venray blijft zich ook hard maken voor de wensen van b.v. het 
Natuur Historisch Genootschap en het Gehandicaptenplatform.
In 1999 overleden helaas 2 belangrijke leden te weten Harrie Teunissen (oud-
raadslid en Jan Bastiaans (oud-bestuurslid) . Ze hebben vooral in de beginperiode 
van Samenwerking Venray een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vereniging.

2002
Tijdens de verkiezingen van 2002 werden we voor het actieve, directe en confron-
terende oppositiebeleid door de burgers beloond met maar liefst 5 raadszetels. 
Een prestatie van formaat. In de raad namen zitting Ike Busser als fractievoorzitter, 
Gerrit Verkoeijen, Martin Wijnhoven, Tineke Lamers-Vorst en Theo Mulders. 
Helaas waren we genoodzaakt oppositie te blijven voeren.  

2002 tot 2006 
Samenwerking Venray heeft zich gedurende deze raadsperiode andermaal de rol 
aangemeten van kritische oppositiepartij. 

Het voeren van oppositiebeleid op een breed front zoals we van Samenwerking 
Venray gewend waren uit de vorige raadsperioden werd onverminderd voortge-
zet. 

Markant was dat Martin Leenders zich dermate ergerde aan het gevoerde college- 
en fractiebeleid van het CDA, dat hij aan het einde van de zittingsperiode besloot 
om als raadslid over te stappen van het CDA naar Samenwerking Venray. Bij 
Samenwerking Venray heeft hij in de resterende zittingsperiode als 6de raadslid 
gefunctioneerd.

In de jaarvergadering van 2003 werden Jacques van Roy en Miep Millen-Sanders 
door de voorzitter met de gouden speld van Samenwerking Venray onderscheiden 
voor hun bijzondere verdiensten. 

Op 2 april 2003 ontviel ons helaas Annie Janssen–Helmerich. Ze heeft jarenlang 
als bestuurslid de haar toebedeelde bestuurstaken vol overgave verricht.

In 2004 heeft er binnen het bestuur een wisseling plaatsgevonden van voorzitter. 
Hub de Bruijn heeft tijdens de jaarvergadering het voorzittersschap overgedragen 
aan Peter van der Velden. Hij blijft vooralsnog aan als bestuurslid.

HISTORIE



In de jaarvergadering van 2005 is Leonie Siebers-Verkoeijen benoemd tot bestuurslid 
en gaat ze de functie vervullen van penningmeester. In deze functie volgt ze Miep 
Millen-Sanders op. 

In april 2005 werd Tineke Lamers-Vorst genoodzaakt haar raadszetel op te geven. 
De rellen tussen allochtone jongeren en Londsdale jongeren in het centrum van 
Venray waren hiertoe de aanleiding. In de INFO nr. 2 2005 kunt u alles lezen over 
deze affaire. 

In mei 2005 nam Cor Vervoort voor de resterende zittingsperiode tot 7-3-2006 
haar zetel in de gemeenteraad over. 

2006
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 7-3-2006 slaagden we erin om de 
5 raadszetels, die we bij de vorige verkiezingen hadden behaald, te consolideren. 
Een prestatie van formaat. In de raad namen zitting Ike Busser als fractievoorzitter, 
Gerrit Verkoeijen, Tineke Lamers-Vorst. Martin Leenders en Theo Mulders. Helaas 
zijn we andermaal genoodzaakt oppositie te blijven voeren. Onze vurige wens om 
in het college zitting te nemen werd helaas niet vervuld.

Tijdens de jaarvergadering zijn wegens bijzondere verdiensten voor Samen-
werking Venray, tot erelid benoemd mevrouw Miep Millen-Sanders en de heren 
Jacques van Roy en Toon den Brok. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter 
Peter van der Velden een prachtige oorkonde.

Verder is tijdens de jaarvergadering 2006 Truus Vranken-Peeters benoemd tot 
bestuurslid.

In maart 2006 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden met als 
verheugend resultaat het behalen van 5 gemeenteraadszetels. Ondanks dit goede 
resultaat konden we niet toetreden tot het college en werden we veroordeeld tot 
4 jaren oppositievoeren.

2007
Tijdens de jaarvergadering is Cor Vervoort toegetreden tot het bestuur.

2008
In de jaarvergadering is gesproken over de gevolgen van de a.s. fusie van de 
gemeenten Venray en Meerlo/Wannssum. 

Hub de Bruijn wordt benoemd tot erelid van Samenwerking Venray nadat hij 
22 jaar het bestuur belangeloos gediend heeft als vice-voorzitter en voorzitter. 
Voor zijn grote inzet wordt hij geëerd met de zilveren speld van Samenwerking 
Venray.

2009
In de jaarvergadering staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons lid Gerda van 
Roy-Vaessen. 

Truus Vranken wordt herkozen als bestuurslid.

Ike Busser heeft de website geheel vernieuwd.

Op 18 november 2009 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden.
Voor Samenwerking Venray verliepen de verkiezingen een beetje teleurstellend 
omdat we slechts 4 raadszetels wisten te bemachtigen.
Tot verrassing van iedereen konden we echter toetreden tot het college met als 
gevolg dat Ike Busser onze eerste nieuwe wethouder kon worden en Martin Leenders 
onze nieuwe fractievoorzitter werd.
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2010
8  nieuwe leden versterken de gelederen van Samenwerking Venray. 
Het zijn de volgende personen: Femke Direks-van Bruggen, Boy Janssen, Wendy 
Busser, Ewa Hellegers, Tom Lenssen, Toos Smits, Martin Leenders sr., en Joris 
van der Velden.  In de jaarvergadering wordt een moment stilte in acht genomen 
i.v.m. het overlijden van ons lid Gerard Smits.

Op 16 maart 2010 hebben 42 personen een zeer geslaagd bezoek gebracht aan 
het Europarlement in Brussel. CDA- parlementariër Ria Oomen-Ruyten ontving het 
gezelschap en gaf een bijzonder interessante uiteenzetting over het functioneren 
van het Europarlement. Later op de dag hebben we de grote zaal bezocht waar 
de plenaire vergaderingen gehouden worden.

Han Siebers wordt tijdens de jaarvergadering gehuldigd voor zijn belangeloze 
grote inzet bij de verkiezingscampagne en ontvangt uit handen van de voorzitter 
de zilveren speld.

Ike Busser wordt tijdens de jaarvergadering bedankt voor zijn jarenlange inzet als 
fractievoorzitter en ontvangt uit handen van de voorzitter de zilveren speld.
Jarenlang is hij als fractievoorzitter het gezicht van Samenwerking Venray geweest.

In de jaarvergadering wordt Peter van der Velden herkozen als voorzitter van de 
vereniging Samenwerking Venray voor een periode van 3 jaren.

2011
Overlijden Addy en Toon den Brok
Het jaar 2011 was een bewogen jaar voor onze vereniging omdat in dat jaar zowel 
Addy (overleden op 8 maart 2011) als Toon den Brok (overleden op 11 juni 2011) 
van ons zijn heengegaan. We zijn hen veel dank verschuldigd. Aan het begin van 
de jaarvergadering heeft de voorzitter Peter van der Velden een “in memoriam 
“uitgesproken en zowel Addy als Toon herdacht. 
Hieronder volgt een samenvatting van zijn betoog:  
“Toon is 84 jaar en zijn echtgenote Addy is 77 jaar oud geworden. 
Toon is in de politiek terechtgekomen omdat hij zich inzette voor de Barakjeugd. 
Hij is de oprichter van Opbouw 70 en vanuit deze partij heeft hij jarenlang in de 
Venrayse politiek gezeten. Vervolgens heeft hij zich aangesloten bij Samenwer-
king Venray waarvan hij jarenlang fractievoorzitter is geweest. De grote thema’s 
waarvoor hij streed waren de jeugd en het cultureel erfgoed van Venray. Hij is 
daadwerkelijk het boegbeeld geweest van onze partij en genoot veel bekendheid 
en waardering bij de Venrayse bevolking. Addy was de stille kracht voor Toon. Zij 
had veel kennis van allerlei zaken, was erg betrokken bij de onderwerpen die Toon 
na aan het hart lagen en heeft veel vruchtbaar werk gedaan voor de Grote Kerk. 
Toon en Addy zijn we veel dank verschuldigd en hiervoor werd staande 1 minuut  
stilte in acht genomen.” 

Jaarlijks uitstapje 2011
Op vrijdagmiddag 23 september 2011 heeft het jaarlijks uitstapje plaatsgevonden. 
Dit jaar bestond de commissie uit Han Siebers en Marlène Leenders-Cox. We 
hebben een bezoek gebracht aan Drukkerij v.d. Munckhof gevolgd door een ge-
zellig etentje bij de Chinees aan het Kennedyplein. 

Nieuw lid
In 2011 is er 1 nieuw lid toegetreden tot onze vereniging nl. Magdaleen Hendriks. 
Ze heeft de ambitie uitgesproken om als bestuurslid toe te gaan treden tot het 
bestuur van Samenwerking Venray. Dit zal zijn beslag krijgen in de jaarvergadering 
van januari 2012.
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Wijziging Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is op 2 plaatsen gewijzigd nl. de artikelen 28 en 29.
Het betreft de afdracht van een gedeelte van de wedde van de wethouder en 
raadsleden evenals de afdracht van een gedeelte van het presentiegeld van de 
commissieleden. 

Jubilarissen
In de jaarvergadering van 2011 zijn 2 leden door de voorzitter gehuldigd vanwege 
hun 25 jarig jubileum nl. Hub de Bruijn en Ad Swinkels.

2012
Bezoek project Ooijen-Wanssum
op 26 oktober zijn een dertigtal leden bijgepraat over het megaproject Ooijen-
Wanssum. De bijeenkomst vondt plaats in de “Oelderse Halte” in Oirlo.

Bezoek nieuwe gemeentehuis
Op 21 november 2012 hebben we het nieuwe gemeentehuis bezocht.
Een prachtig verbouwd gebouw waarbij een moderne werkomgeving
gecombineerd is met respect voor het historische karakter van het gebouw.

Overlijden Gerrit Verkoeijen
Op 10 december 2012 is ons gemeenteraadslid Gerrit Verkoeijen na een kort 
ziekbed overleden. Gerrit was een gepassioneerd politicus die met hart en ziel 
betrokken was bij de politiek van Venray. We zijn hem veel dank verschuldigd.

2013
Bezoek Flextronics
Op vrijdag 21 november 2013 hebben de leden van Samenwerking Venray een bezoek 
gebracht aan FLEXTRONICS. Een bijzonder interessant bezoek waarbij we kennis ge-
maakt hebben met een bedrijf dat op logistiek gebied veel betekent voor Venray.

Jaarlijks uitstapje
In 2013 hebben we een bezoek gebracht aan Den Haag. Het programma bestond uit 
een rondleiding rond het Buitenhof en een kennismaking met de 2de Kamer. We werden 
aldaar ontvangen en rondgeleid door dhr. Verheijen van de VVD-fractie. 

Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
Op woensdag 19 maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Afgelopen 
jaar waren een aantal leden reeds druk bezig met allerlei activiteiten zoals:
- Het maken van het Programma Samenwerking Venray 2014-2018.
- Het starten van de campagneactiviteiten door de Campagnecommissie.
- Het samenstellen van de lijst van Samenwerking Venray.

2014
Ondanks inspanningen van vele leden aan de campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen was het resultaat niet geweldig te noemen. We verloren 1 zetel en kwamen uit op 
3 gemeenteraadszetels.
Martin Leenders, Theo Mulders en Bernie van Lierop nemen zitting in de raad en Ike Bus-
ser blijft aan als wethouder.

Op 20 december 2014 is op 89 jarige leeftijd het lid Chrit Leurs overleden.
Hij heeft de gezegende leeftijd van 89 jaar bereikt. Hij was in de begintijd actief voor 
Samenwerking Venray.
Samen met zijn buurman Toon den Brok heeft hij in die begintijd Samenwerking een 
gezicht gegeven in Venray. Moge hij rusten in vrede.

Jaarlijks uitstapje 
Op  vrijdag 3 oktober 2014 bezochten we het bedrijf van  Harry Maessen aan de 
Metaalweg te Venray en vervolgens bezochten we een zandafgraving in Oirlo en de 
haven in Wanssum.
Het programma werd vervolgd in de Roekenbosch in Blitterswijck. 
Diverse sprekers gaven uitleg over het project Rooyse Schans.
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2015
Bezoek gemeentebossen
We hebben een werkbezoek afgelegd en wel op vrijdag 26 juni 2015 aan de 
gemeentebossen in Venray onder leiding van Marion de Bresser.

Bezoek Nelipak 
Op vrijdagmiddag 4 december hebben we ons Jaarlijks Uitstapje gehad. Dit jaar hebben 
we een bezoek gebracht aan het (medisch) verpakkingsbedrijf Nelipak te Venray.

Aftredende bestuursleden
In 2015 zijn zowel Femke Direks-van Bruggen als Magdaleen Hendriks gestopt als 
bestuurslid. Beiden hebben tevens hun lidmaatschap beëindigd.

Zondagochtendtreffen
In 2015 heeft er 1 zondagochtendbijeenkomst plaatsgevonden en wel op 
17-1-2015 met als thema RMO. Spreker was Ike Busser. Hij heeft op een duidelijke en 
begrijpelijke wijze het thema “ regionale mobiliteit” toegelicht.

Afmelding van leden
Lambert Manders, Magdaleen Hendriks, Nancy Craenmehr-Janssen, Femke Direks-van 
Bruggen, Eugene Clermonts.

2016
Veiligheid in Venray
In 2016 hebben we op zondagochtend 3 april onze burgemeester op bezoek gehad. Hij 
heeft aan de aanwezigen een uiteenzetting gegeven over het thema “Veiligheid in Venray”. 

Aftredend bestuurslid
Tineke Lamers is teruggetreden als bestuurslid.

Benoeming bestuurslid
Tiny Leenders is toegetreden tot het bestuur als bestuurslid.

Overlijden
In 2016 zijn overleden Hai Janssen (92 jaar) en Frans Herens (85 jaar).

Jaarlijks uitstapje
Een 20 tal leden heeft een bezoek gebracht aan de Grote Kerk De heren Hub de Bruijn 
en Jan van Casteren hebben de uitleg verzorgd.

2017
Overlijden
Ad Hijl overleden op 18 november 2017.

Werkbezoek
Vrijdag 2 juni 2017 aan ICT bedrijf PHACT Keizersveld Venray.

Aftredend bestuurslid
Tineke Lamers-Vorst

Nieuw bestuurslid
Tiny Leenders

Viering 40-jarig jubileum Samenwerking Venray
op 12 november 2017 zijn tijdens de jubileumviering Toon Millen, Miep Millen,
André van Goch en Jaques van Roy gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap.
Zij kregen uit handen van de burgemeester een oorkonde uitgereikt.

Zondagochtendtreffen
Bezoek aan kruisen en kapellen op 2 april 2017.

Aftreden voorzitter bestuur
Wegens prive omstandigheden is Peter van der Velden op 13 februari 2017 afgetreden 
als voorzitter. Als waarnemend voorzitter is benoemd, Jos Pijpers.



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement t.b.v.  
de vereniging Samenwerking Venray.

Aanname van leden.

artikel 1
Zij, die als leden wensen toe te treden, geven hiervan schriftelijk kennis aan de 
secretaris, onder opgave van volledige naam en voornamen, geboortedatum en 
adres. Vanaf dat moment is men aspirant - lid.
  
artikel 2
De secretaris brengt de aanmelding van aspirant leden op de eerstvolgende  
bestuursvergadering ter kennis van het bestuur.
  
artikel 3
Het bestuur beslist overeenkomstig artikel 7,  par. 1 van de statuten over de al of 
niet aanneming als lid met dien verstande, dat een aspirant lid maximaal 3 maan-
den aspirant lid blijft.
  
artikel 4 
Bij afwijzing van het aspirant lid als lid door het bestuur, heeft het aspirant lid recht 
op de redenen van afwijzing en het recht op verweer als omschreven in artikel 7, 
par. 2 van de statuten.
  
artikel 5 
Na aanneming worden de namen van de nieuwe leden op de eerstvolgende  
ledenvergadering bekend gemaakt.
  
artikel 6
Aspirant leden hebben geen stemrecht op de ledenvergaderingen.

Rechten en plichten van de leden
  
artikel 7
Alle leden hebben het recht deel te nemen aan de ledenvergaderingen, 
fractievergaderingen en door de vereniging te organiseren evenementen.

artikel 8
De leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk regle-
ment van de vereniging bij toetreding.
  
artikel 9
De leden worden geacht, hun financiële verplichtingen aan de vereniging te voldoen 
binnen een termijn van een maand na een daartoe strekkend, schriftelijk verzoek.

artikel 9A
Vrijstelling van contributie wordt verleend aan leden jonger dan 18 jaar en stu-
denten tot maximaal 25 jaar met studiefinanciering. Deze bepaling geldt niet als 
inkomsten worden gedorven uit raads- dan wel commissielidmaatschap. 
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Royering

artikel 10
Leden, die na herhaald verzoek tot betaling, niet aan hun financiële verplichting 
t.o.v. de vereniging voldoen, kunnen door het bestuur worden geroyeerd.

Beëindiging van het lidmaatschap

artikel 11
Leden, die voor hun lidmaatschap wensen te bedanken, moeten hiervan schriftelijk 
mededeling doen aan de secretaris, met in acht name van hetgeen in artikel 8 van 
de statuten is gesteld.
 
Het bestuur

artikel 12 
Het bestuur is belast met de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement, benevens van alle verdere regelingen en bepalingen en het uitvoeren 
van besluiten, genomen door de ledenvergadering. In alle gevallen, waarin door 
Statuten en/of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, beslist de ledenverga-
dering na eventuele voordracht van het bestuur, tenzij het bestuur wegens het 
spoedeisende karakter reeds een voorlopige nader aan de ledenvergadering te 
verantwoorden beslissing heeft moeten nemen.
  
artikel 13 
Het bestuur zorgt voor handhaving van het aantal bestuursleden, conform de  
statuten art. 11, lid 1.

artikel 14
Het bestuur zorgt, in overleg met de fraktie, voor een kandidaat bij het ontstaan 
van een vacature in een raadscommissie, resp. bestuurscommissie, voor zover 
het raadsleden van “Samenwerking Venray” betreft.
  
artikel 15
Het bestuur zorgt, in overleg met de fraktie, voor een kandidaat bij het ontstaan 
van een vacature in een raadscommissie, voor zover het “niet raadsleden” van 
“Samenwerking Venray” betreft.
  
artikel 16
Kandidaatstelling voor de funkties genoemd onder art.13,14 en 15 kan door leden 
geschieden, conform de statuten art. 11, lid 2. Dit bij voorkeur schriftelijk bij de 
secretaris van het bestuur en in alle gevallen, nadat de voorgestelde kandidaat 
hiertoe zijn instemming heeft gegeven.
  
artikel 17
De fractie bestaat uit leden, die voor de lopende zittingsperiode gekozen zijn tot 
leden van de gemeenteraad.
  



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

artikel 18 
De fractie kiest in overleg met het bestuur bij aanvang van een zittingsperiode een 
voorzitter, vice voorzitter en een secretaris. Bij tussentijds aftreden herhaalt zich 
deze procedure.

artikel 19
De fractievoorzitter leidt de fractievergaderingen. Zij/hij is de woordvoerder van 
de fraktie, die zij/hij bij voorkomende gelegenheden vertegenwoordigt. Zij/hij kan 
alle stukken, uitgaande van de fractie, zo zij/hij dit wenst, mede ondertekenen. 
Bij haar/zijn ontstentenis wordt dit door de vice-fractievoorzitter gedaan.

artikel 20
De fractie houdt minimaal 1 fractievergadering ter voorbereiding op de volgende 
gemeenteraadsvergadering. Verder vergadert zij zoveel malen als, ofwel de fractie- 
voorzitter, ofwel 1/3 van het aantal fractieleden, dit  gewenst vinden. De vergade-
ringen dienen door de fractiesecretaris aan de fractieleden schriftelijk te worden 
aangekondigd met bijvoeging van een agenda, tenzij de fraktie anders beslist.

artikel 21
Niet-leden van de vereniging mogen met instemming van het fractiebestuur de 
fractievergaderingen bijwonen.

artikel 22
In de ledenvergadering zijn de fractieleden gehouden desgevraagd een motivering 
te geven over door hen genomen beslissingen.

artikel 23
Jaarlijks wordt minimaal 1 ledenvergadering gehouden conform de statuten art. 
15 t/m art. 20. Op deze vergadering brengt de fractievoorzitter verslag uit van het 
afgelopen verenigingsjaar.

artikel 24
De verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt opgesteld volgens 
het  verkiezingsreglement.

Commissies
 
artikel 25
De fractie stelt, na overleg met de ledenvergadering, bij het vormen van de raads-
commissies de leden van “Samenwerking Venray” aan B&W voor. 
 
artikel 26
De leden die zitting hebben in de diverse commissies worden geacht deel te  
nemen aan het  commissieberaad.

Geldmiddelen

artikel 27 
Erfstellingen en legaten kunnen door het bestuur slechts worden geaccepteerd na 
goedkeuring door de ledenvergadering.
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artikel 28 Afdrachtgelden raadsleden, commissieleden en wethouder(s).
Om de verkiezingscampagne te financieren stelt het bestuur van Samenwerking 
Venray een bedrag ter grootte van de vierjaarlijkse afdracht van de fractie, 
commissieleden en de wethouder(s) ter beschikking aan de campagnecommissie. 
Dit campagnebudget wordt zo mogelijk aangevuld door gelden die de overheid 
en/of anderen ter beschikking stellen voor plaatselijke politieke partijen om de 
verkiezingscampagne te financieren. Tevens kunnen andere bronnen worden 
aangeboord teneinde het bedrag van de campagnekas te vergroten. 

Indien de afdrachtgelden niet voldoende zijn (b.v. door te weinig raadsleden) 
om een adequate campagne te kunnen voeren, zal naar andere wegen gezocht 
worden door de vereniging om de campagnekas op peil te krijgen.

Dit campagnebudget wordt zo mogelijk aangevuld door gelden die de overheid 
en/of anderen ter beschikking stellen voor de plaatselijke politieke partijen om de 
verkiezingscampagne te financieren.

a. Een raadslid verplicht zich bij aanstelling een bedrag ter grootte van €45,-  
 van zijn/haar maandwedde af te dragen aan de vereniging Samenwerking   
 Venray. Dit is 3,6 % van €1248,42 zijnde de maandelijkse
 raadsvergoeding (stand 1-1-2018). 
    
b. De fractievoorzitter ontvangt aan maandwedde 2% extra.
 Totale maandafdracht van de fractie voorzitter wordt derhalve
 €45 + €0,90 = €46,- (afgerond)

 De hoogte van het percentage is afhanklijk van het aantal gekozen raads- 
 leden en de wethouder om de €9500,- te genereren.

c. De wethouder verplicht zich om een bedrag van minimaal €90,-
 (stand  1-1-2018) van de maandwedde af te dragen aan de vereniging
 Samenwerking Venray.

d. De commissieleden van Samenwerking Venray verplichten zich bij hun  
 aanstelling jaarlijks een bedrag ter grootte van 5% van hun presentiegeld  
 af te dragen aan de vereniging Samenwerking Venray. 

artikel 29 Tijdstip afdracht.
De fractieleden en de wethouder(s) kunnen kiezen uit 3 opties. 
Deze luiden als volgt:

Optie 1:
Het verschuldigde bedrag dient elk jaar gedurende 4 jaar voor ¼ gedeelte 
overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van de vereniging Samenwerking 
Venray. Het bedrag dient uiterlijk te zijn overgemaakt in de laatste maand (december) 
van het desbetreffende jaar.

Optie 2:
Het verschuldigde bedrag wordt in de eerste 2 jaren van de zittingsperiode 
als bedrag ineens overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging 
Samenwerking Venray.

Optie 3:
Het verschuldigde bedrag wordt in maandelijkse termijnen betaald te beginnen 
aan het eind van de eerste maand na de gemeenteraadsverkiezingen en eindigt 
aan het einde van de laatste maand van de zittingsperiode van 4 jaren.
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De raadsleden en de wethouder(s) dienen hun keuze aan het einde van de eerste 
maand van de zittingperiode door te geven aan de penningmeester van de 
vereniging Samenwerking Venray.

Tussentijds aftreden.
Bij tussentijds aftreden van een wethouder, raadslid of fractievoorzitter als gevolg van 
overmacht worden de afdrachten verrekend door de penningmeester.

Wanneer een raadslid besluit tussentijds uit de fractie van Samenwerking Venray te 
gaan, maar wel aanblijft als raadslid, vindt een verrekening plaats.

Laatste wijziging 1-7-2018.
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Colofon:

webadres: www.samenwerkingvenray.nl

email: info@samenwerkingvenray.nl

Bankrekeningnummer:
ABN Amro NL04ABNA0637773063 t.n.v. Samenwerking Venray

Secretariaat vereniging Samenwerking Venray:
Harry Terhaag (secretaris)
Augustinessenhof 43
5801 MG  Venray
harry.terhaag@samenwerkingvenray.nl

Penningmeester vereniging Samenwerking Venray
Leonie Siebers-Verkoeijen (penningmeester)
Merseloseweg 102
5801 CE  Venray
0478-585635
leonie.siebers-verkoeijen@samenwerkingvenray.nl

Deze Infomap is een uitgave van de Stichting Raadsleden Samenwerking Venray
in samenwerking met het bestuur van de vereniging Samenwerking Venray


