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Uw kenmerk SAS-2017-04978

Onderwerp Monitoring subsidie stedelijke ontwikkeling Venray

Geacht college,

Op 13 december 2017 heeft u de beschikking verzonden voor het verlenen van subsidie voor 

stedelijke ontwikkeling in Venray volgens het Kader Stedelijke Ontwikkeling.

In verband met de monitoring hiervan sturen wij u hierbij een eerste voortgangsrapportage. We 

bieden u de volgende documenten aan:

tabel voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling; 

bijlage 1 toelichting nulmeting per 01-01-2017; 

bijlage 2 toelichting voortgang per 01-03-2018.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

2018/16789

SUB
9-3-2018

24-5-2018

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Sonja van 

Griethuysen van team Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via e-mailadres 

sonia.van.ariethuvsen@venrav.nl of telefonisch via 0478-52 32 9^.

Hoogachtend, >

burgemeester en wethouders,

Vmnrwy, toom op mommn

rgemeester

Maud Goossens

Maud Goossens

Maud Goossens

Maud Goossens

Maud Goossens

Maud Goossens



voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling

aan te leveren door gemeente (met uitzondering van laatste kolom)vs4,01-03-2018
Resultaat (conform beschik
king) en evt. nwe 
ontwikkeling

0-situatie 
per 1-1-2017

Vorderingen/ 
acties tot nu toe

Planning
(+/0/-)1)

Uitgaven
gemeente

Opmerkingen/
toelichting

Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

IA Herinvulling voormalig
AH pand

Leegstand:
1.440 m2 wvo/

2.127 m2 bvo

Onderhandelingen over aankoop 
pand lopen
Programma van eisen bibliotheek 
opgesteld
Tijdelijke aankleding (raamfolie) 
gerealiseerd
Opdracht verleend voor opstellen 
schetsontwerp

0 ca. € 
18.000,-

1B Verbinding Gouden 
Leeuw-centrum

Kostenraming opgesteld nieuwe 
entree parkeergarage
Projectopdracht opgesteld tbv 
vergroening Gouden Leeuwplein

2A Aanpak winkelleegstand 
en verlevendigen centrum 
(Cultuur in de etalage)

2B Stimuleringsfonds en 
bestemmingsplan

2 panden 
gevuld met 
culturele 
ondernemers

+ 3 panden gevuld met culturele 
ondernemers
3 etalages tijdelijk gevuld met kunst 
4-5 maart 2017 & 24-25 februari
2018- event YouTube in Vcnray 
Projectleider kunstroute aangesteld, 
PvA gereed

Verordening stimuleringsregeling 
Centrum vastgesteld
Studie transformatie De Bleek 
(zorginstelling) loopt
Voorontwerp bestemmingsplan 
wordt in maart ter inzage gelegd

0 ca. €
12.000,-

budget 
begroting 
€ 320.000,-

’): + : loopt vóór op planning

0 : ligt op planning

-: loopt achter op planning (in dit geval altijd toelichten in kolom opmerkingen/toelichting)



Stedelijke ontwikkeling Venray 
Nulmeting 01-01-2017

Toelichting:
De nulmeting geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2017. De opgaven in het centrum en de huidige stand van zaken op deze punten zijn 

benoemd. Dit zal in de toekomst worden vergeleken met de stand van zaken op dat moment om duidelijk in beeld te krijgen hoe de ontwikkelingen in 

het centrum verlopen.

1 Herinvulling voormalig AH pand en verbeteren verbinding Gouden Leeuw en centrum 

IA Herinvulling voormalig AH pand

Sinds het vertrek van de AH naar een nieuwe locatie (in december 2015) staat het voormalig AH pand leeg.

Hierdoor is er sprake van forse leegstand van 1.440 m2 wvo/2.127 m2 bvo op een prominente plek in het centrum van Venray. De dichtgeplakte 

winkelruiten dragen niet bij aan een aantrekkelijke verbinding tussen het Gouden Leeuwplein (met ondergrondse parkeergarage) en het 

Henseniusplein/Schouwburgplein.

Foto's voormalig AH pand:



1B Verbeteren verbinding Gouden Leeuw centrum

Ook de uitstraling van het verbindingsweggetje het Gouden Leeuwpad laat sterk te wensen over. Het pad is te smal, donker en onoverzichtelijk doordat 

er meerdere bochten in zitten. De sociale veiligheid en verkeersveiligheid wordt als laag ervaren (o.a. door fietsers die het fietsverbod negeren).

Foto's Gouden Leeuwpad:

Het Gouden Leeuwplein heeft een moderne uitstraling maar wordt door veel bezoekers/inwoners als kaal en ongezellig ervaren. Het ontbreekt aan groen 

en een duidelijke afbakening. Ook is de ingang van de parkeergarage niet duidelijk zichtbaar.

Foto's Gouden Leeuwplein:
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2 Aanpak winkelleegstand en verlevendigen van het centrum

Kunst en cultuur kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de winkelleegstand en zorgt tegelijkertijd voor meer beleving en reuring in het 

centrum. De gemeente wil met het project "Cultuur in de etalage" onder meer leegstaande (winkel)panden tijdelijk en permanent invullen met "cultureel 

ondernemerschap", een kunstroute realiseren, aangevuld met kunstzinnige uitingen in de openbare ruimte, en een of meer nieuwe, jaarlijks 

terugkerende evenementen rond kunst en cultuur realiseren. Wens is om o.a. het Schoutenstraatje (een van de tussenstraatjes tussen de Grotestraat en 

de Schoolstraat die is aangewezen als transformatiegebied) om te vormen tot 'cultuurstraatje'.

2A Cultuur in de etalage

Per 1-1-2017 zijn 2 voormalige winkelpanden in het Schoutenstraatje gevuld met cultureel ondernemers:
1) Dylan Haegens (Schoutenstraatje 13, 120 m2)
2) Cultura Venray (Schoutenstraatje 15, 75 m2)



Foto's Schoutenstraatje
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Ook de Bleek kampt met grote leegstand. Het zuidelijk deel van deze straat is in de Centrumvisie aangewezen als transformatiegebied. De ruimtelijke 

uitstraling laat te wensen over.

Foto's De Bleek:
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Stedelijke ontwikkeling Venray:
Voortgang 01-03-2018

Toelichting:
Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer per 1 maart 2018. De stand van zaken bij de opgaven uit de nulmeting zijn opgenomen in 

deze voortgangrapportage. Dit geeft een overzicht van de activiteiten die de afgelopen tijd zijn ondernomen en de resultaten die tot nu toe zijn geboekt.

1 Herinvulling voormalig AH pand en verbeteren verbinding Gouden Leeuw en centrum

IA Herinvulling voormalig AH pand

De stand van zaken is als volgt:

• de leegstand is ongewijzigd: 1.440 m2 wvo/2.127 m2 bvo
• de onderhandelingen met eigenaar over aankoop voormalig AH lopen
• het Programma van eisen van de bibliotheek is opgesteld, gesprekken met andere potentiële huurders lopen
• scholieren van het Raayland college hebben gezorgd voor een tijdelijke aankleding van de winkelruiten (met raamfolie) (zie foto's)

• er is opdracht verleend aan 3 architecten voor het opstellen van eerste schetsen



1B Verbeteren verbinding Gouden Leeuw centrum

De stand van zaken is als volgt:

• er is een eerste kostenraming opgesteld voor een nieuwe entree van de parkeergarage
• de projectopdracht en PvE voor vergroening Gouden Leeuwplein zijn gereed

J
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2 Aanpak winkelleegstand en verlevendigen van het centrum

2A Cultuur in de etalage

De stand van zaken is als volgt:

• 3 nieuwe winkelpanden zijn gevuld met cultureel ondernemers:
1. Atelier Venray: atelier zeven lokale kunstenaars (Schoutenstraatje 8, 120 m2)

2. Danshuis Venray Soul Community (Schoutenstraatje 29, 155 m2)



3. Het hol van de Leeuw: werk- en vergaderplek voor sociaal-culturele ondernemers (Henseniusstraat 11a, ca. 70 m2)

De Bleek 1



Op 4-5 maart 2017 en 24-25 februari 2018 heeft een nieuw evenement plaatsgevonden: YouTube in Venray, met o.a.

Koopzondag Venray
[700 uur Cr,® po,keren

meet & greets met Youtubers van Nederland

4&5Maart
YouTube 
inVenray
Ontmoet de allerleukste 
YouTubm van Nederland

in De Bleek is de gevel van de EMTE verfraaid en de overkapping gesloopt, waardoor de verbinding naar het parkeerterrein Blekersveld 

aantrekkeliiker is aeworden.



2B Stimuleringsfonds en bestemmingsplan

De stand van zaken is als volgt:

• het college van BenW heeft ingestemd met het instellen van een stimuleringsfonds waarmee de structurele transformatie van winkelpanden 
wordt gestimuleerd. De regeling is vastgesteld door de raad op 30 januari 2018.

• er wordt gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan Centrum. Vaststelling door het college is gepland in maart 2018. 
Het bestemmingsplan is tevens aangemeld bij het Rijk als experiment bestemmingsplan verbrede reikwijdte ikv de Crisis en herstelwet.



B en W Adviesnota Gemeente
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Ven ray

Onderwerp Monitoring beschikking provincie

Zaaknummer 374580 Teammanage' Margon van den Hoek
B & W datum 5 maart 2018 Afdeling/Team Stad Dorpen en

Wijken/Ruimtelijke

ontwikkeling
Naam steller Hans Klerks/Sonja van

Griethuysen

Portefeuillehouder Jan Loonen

Openbaarheid Deze adviesnota is Per direct,

openbaar.

Bevoegd orgaan B & W

Ter kennisname Aanbieden via de Griffie aan Commissie Werken & Besturen en Raad

ADVIES

1. Instemmen met bijgevoegde monitoring.



B en W Adviesnota Gemeente Venray

Samenvatting

Met het opstellen van een nulmeting en eerste voortgangsrapportage wordt voldaan aan de voorwaarden 
die zijn opgesteld in de beschikking van de provincie Limburg, verzonden op 13 december 2017. Hierbij 
wordt een subsidie verleend van €800.000,- voor de realisatie van het "Centrumprogramma Venray 
2017-2022". De subsidie is met name bedoeld voor de volgende deelprojecten uit ons 
centrumprogramma:
1) Gouden Leeuwgebied (waaronder herinvulling voormalig AH pand, verbeteren verbinding Gouden 
Leeuwpad en vergroening Gouden Leeuwplein) en
2) aanpak winkelleegstand (waaronder de Bleek, transformatiefonds, project Cultuur in de etalage).

Als voorwaarden in de beschikking is opgenomen dat de gemeente een nulmeting opstelt die de stand 
van zaken per 1 januari 2017 weergeeft, en een jaarlijkse voortgangsrapportage waarvan de eerste wordt 
verwacht per 1 maart 2018. De provincie Limburg heeft hiervoor een format beschikbaar gesteld, waarin 
puntsgewijs de inhoudelijke en financiële stand van zaken is weergegeven. In een separate bijlage 
worden de verschillende acties nader toegelicht en verrijkt met foto's van de projectgebieden.

Beoogd resultaat

Aanleveren benodigde gegevens aan de provincie zodat voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden van 
de provincie Limburg.

Argumenten

1. Door het opstellen van een nulmeting is het mogelijk de resultaatdoelstellingen uit de beschikking
beter te monitoren. Op verzoek van de provincie is hierbij als peildatum gekozen voor 1 januari 
2017.

2. De eerste voortgangsrapportage geeft de stand van zaken tot nu toe weer per
resultaatdoelstelling. Daarmee kan worden aangetoond dat er met de realisatie van de 
deelprojecten uit het "Centrumprogramma Venray 2017-2022" is begonnen. Realisatie dient 
plaats te vinden vóór 1-1-2021.

3.Omdat de doelstellingen grotendeels kwalitatief van aard is (bijvoorbeeld verbeteren van de 
kwaliteit van de openbare ruimte) is gekozen voor een bijlage met fotoverslag, naast de 
beschikbare kwantitatieve cijfers.

Risico's

Voor een aantal deelprojecten is nog geen (volledige) dekking. Op dit moment wordt de financiële 
haalbaarheid van de verschillende deelprojecten verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat zonder 
een aanvullende (provinciale) bijdrage de haalbaarheid onder druk staat.

Kanttekeningen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiële gevolgen

N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen

N.v.t.

Juridische gevolgen

N.v.t.



B en W Adviesnota Gemeente

Rechtmatigheid

Het voorstel past binnen de wettelijke kaders.

Fatale termijnen

Nee.

Vervolgtraject besluitvorming

De voortgangsrapportage zal jaarlijks worden bijgesteld.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Tabel voortgangsrapportage stedelijke ontwikkeling.
2. Bijlage toelichting nulmeting 01-01-2017.
3. Bijlage toelichting voortgang 01-03-2018.
4. Aanbiedingsbrief provincie.

Naslagwerk

Centrumprogramma Venray 2017-2022.


