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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  29-09-2022 
Tijd:  19.30 –  22.00 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Ton van Gestel, Toos Wintels, André Duijghuisen, Kitty Janssen, Peter 

ter Huurne, Liesbeth van Aarssen, Henriëtte Arts, Hans Vollenberg 
Afwezig: Frans van Schendel, Anita Ebbing, Mariska Loozen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Voorstellen nieuw lid: Hans Vollenberg 
Hans is 63 jaar, geboren en getogen in Venray en is 25 jaar eigenaar geweest van zorgboerderij Boer 
Hans. Daarvoor heeft hij in de zorg gewerkt. In 2021 is het bedrijf verkocht. Hans werkt er nog 3 
dagen in de week en fungeert als adviseur voor de huidige eigenaar. 
Hans heeft raakvlakken met de werkgroepen WMO en jeugd. 
 

3. Gastspreker Caroline Kortooms van Gezondste Regio 

De Floriade is een samenwerking geweest van diverse organisaties. 2015, 3 jaar na Floriade, is er 
niets meer van deze samenwerking over. Ondernemers uit de regio hebben de ambitie weer opgepakt 
om een samenwerking aan te gaan. Groot voorbeeld is Brainport in Eindhoven geweest. Gezondheid 
is als thema opgepakt om van Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. “Een gezond leven komt 
niet vanzelf en daar moet je de juiste keuzes voor maken.” Gezondheid in de breedste zin van het 
woord, niet alleen voeding, maar scholen, bedrijven, vriendengroepen etc.” 

Het is een persoonlijke ambitie. Gezondste regio heeft betrekking op iedereen. Wanneer ben je de 
gezondste regio? Het is een traag proces. In 2015 is het project ontstaan, de oorspronkelijke eerste 
naam was Stichting was Gezondste regio 20-25. De naam Gezondste regio is afgestaan aan de 
beweging. Diverse initiatiefnemers hadden dezelfde naam waardoor de naam niet meer uniek was. 
Sinds 2021 heet de Stichting “Wat kies jij” . Er zitten 3 personen in de stichting elk met 0,5 fte, en een 
bestuur van 4 personen. 

Welke rol heeft de Stichting? 
Door een visie te creëren, weet je wat je doel is en waar je naartoe wilt werken. 
Bewuster worden, wat geldt voor iedereen. In totaal betreft het 280.000 Noord-Limburgers in 8 
gemeentes.  Gezonde keuzes, gezonde toekomst. 
Positieve gezondheid: Waar wil je naartoe en wat kun je er zelf aan doen. Van onbewust onbekwaam 
naar bewuste bekwame keuzes. 
Triple helix: Ondernemers-Overheid-Onderwijs samenwerking, de belangrijkste O zit niet in deze 
samenwerking, Omgeving. De stichting wil deze O vertegenwoordigen waardoor het een Quatro helix 
wordt, Ondernemers – Overheid – Onderwijs – Omgeving. 

O van omgeving, het hart van de beweging. Geven om elkaar. Elke inwoner heeft een eigen rol, eigen 
verantwoordelijkheid. Wat doet de Stichting nu? Publiekscommunicatie is een van de grote taken van 
de Stichting. Eigen rol en verantwoordelijkheid kun je niet afdwingen, je kunt wel de keuzes kenbaar 
maken en de persoon zelf laten kiezen wat hij/zij denkt dat goed voor hem/haar is. 

Gesubsidieerd voor 3 jaar om 15 projecten te realiseren.  

Samengevat taak van de stichting:  - Interne forcus, inspireren tot… 
                          - Extern bouwen aan de regio branding. 

Peter: We kunnen op dit moment niet de titel Gezondste regio claimen omdat we dat (nog) niet zijn. 
Caroline: We zijn er inderdaad nog niet, maar we zijn op weg. Inwoners moeten getriggerd worden om 
naar dit doel mee te streven.  
Wie bepaalt dat we de gezondste regio zijn? Misschien moeten we ernaar streven om met zoveel 
mogelijk mensen aan dit doel te werken. 
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Is de benaming “gezondste regio” wel waar te maken, moet het niet gewoon “gezonde regio” zijn. Het 
moet een ambitie zijn die we nastreven. Er is zeker wel over nagedacht. 

Blauwe zone: voeding directe omgeving – beweging – voor elkaar zorgen – levensdoel hebben. 

(Blue zones: afgebakende gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving 
deelt en waar de mensen meetbaar langer leven) 

Wat kunnen/moeten wij de Gemeente adviseren?  
Stichting heeft als doel zoveel mogelijk inwoners te bereiken. 

8 gemeenten, van Mook-Middelaar tot Beesel, hebben ingestemd om mee te werken aan deze 
ambitie. 

Lei stelt voor het logo te gaan gebruiken om voor de Stichting herkenning te creëren in de regio. 

Vraag stellen aan de Gemeente Venray: Welke rol heeft Venray binnen het project Gezondste Regio? 
Actie Peter 

4. Notulen 7-7-2022 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

5. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A220106.085 / A220602.098 / A220602.100 
 
 

6. Status werkgroepen 
 
Lei is bij een aantal openingen en bijeenkomsten geweest: 

- Opening Platform sociale zekerheid: Burgerkracht Limburg initiatiefnemer met lokale partijen. 
- 5 jarig bestaan “Ik begin”. 
- Jubileum van Logeerhuis De Kapstok (5 of 10 jarig bestaan). 
- Wonen en zorg bijeenkomst. Versnelling huisvesting voor mensen die steun in de rug nodig 

hebben. 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
 
Toos is bezig om een datum te prikken voor een bijeenkomst te organiseren met de Schilleden. 
 
Overleg Centrale voor ouderen (Jean Hendriks) gaan Ton en Toos naartoe.  
 
Lei: In gemeenteraad is inclusie-agenda vastgesteld. Er is gevraagd of iemand van de Adviesraad in 
de focusgroep plaats wilt nemen. Ton gaat dit doen. 
 
Toegang 
Geen aanvullingen. 
 
Dementie vriendelijk 
Geen aanvullingen. 
 
1 tegen eenzaamheid 
1e aftrap kerngroep eenzaamheid t.b.v. Ambassadeurs bijeenkomst volgende week kan Kitty 
aanwezig zijn. 12 aanmeldingen voor ambassadeurschap. 
 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 

- Advies evaluatie van VVE beleid, nota moet een klap op gegeven worden. 
- Ambtenaar heeft een gesprek in november aangevraagd om het concept jaarverslag vsv en 

rmc door te nemen. 
- Deelname regionaal overleg Jeugd. Venray en Horst is hierin overgebleven. 
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4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
 
Vrijwilligersbeleid 
 
 

7. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” 
 
Lei is benaderd door Burgerkracht Limburg om mee te denken om een initiatief van de grond te krijgen 
m.b.t. versterken omgeving. Zij hebben ons gevraagd of er belangstellenden zijn vanuit de Adviesraad 
om aan te haken bij de opstart. Voorstel om daarbij aanwezig te zijn: Anita en Peter. 
 

=> Plan van aanpak “Versterken van de omgeving” 
Doel is om de omgeving te versterken zodat er minder beroep gedaan hoeft te worden op het 
vangnet, de zorg. Gemeente heeft inventarisatie gemaakt van wat er binnen de gemeente allemaal al 
is. Terugkoppeling naar dorpen en wijken wilden we als adviesraad bij zijn. Er zijn 2 gesprekken 
geweest tot nu toe, in de Oranjebuurt en Brukske. Onduidelijk is wat er n.a.v. deze gesprekken moet 
gebeuren. Er gebeurt nu niet veel. Kunnen we als adviesraad zelf ook gaan ontdekken. Als 
Adviesraad zijn we te weinig betrokken bij de dorpen en wijken. Plan van aanpak is gemaakt om zelf 
het gesprek aan te gaan met dorpen en wijken. 8 Schilleden hebben aangegeven mee te willen doen 
binnen dit plan en zijn bevraagd over uiteenlopende zaken. Kritiek op de gemeente en de dorpsraden. 
Ervaring is dat de dorpsraden te veel bezig zijn met de gemeente i.p.v. met de inwoners. Of dit zo is, 
is de vraag, het signaal is er in ieder geval.  
Er leeft heel veel, veel onderwerpen. Praat ook met inwoners en niet alleen met formele 
vertegenwoordigers. Waar ben je trots op, ga op zoek naar positieve voorbeelden. Dingen die in de 
omgeving gebeuren. Probeer te begrijpen waarom werkt het, wat is het effect en wat kunnen we er 
van leren. Goed beeld van krijgen. Initiatieven buiten de gemeente bekijken. Voorbeelden zouden 
verzameld kunnen worden om zo een advies te kunnen vormen voor de Gemeente Venray. 
Eerst wordt er kennis bij de 8 schilleden gehaald. Aandachtspunten t.b.v. positionering van de 
adviesraad is om de rol goed op het vizier te houden en aan verwachtingsmanagement doen.  
“Als je weet waarom iets goed gaat, weet je ook waarom iets niet goed gaat”. 
 

8. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Evaluatie van de adviesraad. Niet iedereen is het ermee eens om dit via de Peel & Maas te 
communiceren.  
Verslag van de presentatie van de Gezondste Regio waarbij Caroline een stukje kan schrijven. Actie 
Peter 
 

9. Ingekomen stukken 
Ter 

10. Rondvraag 
Peter: Voor de zomer is feedback gevraagd over het concept handboek adviesraad. Lei: Hiermee is 
tot op heden nog niets gedaan. 
 
Lei: Vraag van wethouder of Lei als onafhankelijke vertegenwoordiger van de inwoners, aanwezig wilt 
zijn bij een gesprek met Cohesie. Lei heeft dit toegezegd. 
 

11. Sluiting 
De vergadering sluit om 22.00 uur. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 3-11-2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Gemeentehuis Venray ruimte SE.02 
 
Data overige vergaderingen 2022: 
Do 1-12-2022 
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  Bijlage 1: Actielijst 
 

Nummer Actie Wie Wanneer Opmerking Afgehandeld 

A200109.008 Afspraak met de commissie ‘leven’ Lei, Mariska 13-2-2020 Ophalen bij de gemeente wat de wederzijdse 
verwachtingen zijn. Hoe gaan we om met de 
signalen vanuit de burgers. 
13/2: Commissie leven goed blijven volgen. Leden 
uitnodigen bij een volgend overleg. Commissie 
leven is zeer gesteld op de adviezen van 
Adviesraad. Zie website Gemeente voor info. 
Kijken hoe te organiseren. Commissie bestaat uit 
+/- 10 leden. 
5/3: bijeenkomst ambtelijke vertegenwoordiging 
gemeente. Volgende week eerste sessie. 
Uitnodiging bij deze donderdag 12 maart 2020 
17.00 uur – 18.00 uur. Gemeentehuis. Plenaire 
sessie ambtenaren die beleid maken. 
7/5: nog niet gerealiseerd 
3/2: na de verkiezingen oppakken 
29/9:  

 

A200109.013 Kennismaken met de ambtenaren, 
instanties, organisaties. 

Lei, Mariska 13-2-2020 3/2: jaarlijkse bijeenkomst 
10/3: eind van het jaar een keer, 
september/oktober 

 

A220407.094 Communicatie deskundige van de 
Gemeente Venray uitnodigen voor een 
overleg. 

Lei 2-5-2022   

A220929.086 Te communiceren: Verslag van de 
presentatie van de Gezondste Regio 
waarbij Caroline een stukje kan 
schrijven. 

Peter 1-2-2022   
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