
Geachte aanwezigen, 

Ik wil graag mijn zorgen uitspreken over het plan Mgr. Goumansplein. Het betreft 2 punten nl. het 
bouwen voor de leegstand en het kappen van 2 monumentale bomen. 
 
Allereerst de geplande bouw: In de Schoolstraat staan een paar nieuwe winkelpanden al jaren te 
wachten op de allereerste huurder of koper. Verder staan er in het centrum onderhand meer 
vierkante meters winkelruimte leeg dan dat er nog gevulde winkels zijn. Het is niet voor niets dat er 
steeds meer mensen naar omliggende gemeenten gaan waar ze nog een behoorlijk winkelbestand 
hebben en ook nog eens gratis kunnen parkeren.  
 
In Venray betaal je je blauw en dan kom je een half leeg centrum terecht en met een beetje pech 
vertrek je ook nog met een parkeerboete, omdat je net te laat terug was je auto.  
Dus: waarom winkels gaan bouwen die overbodig zijn.  De leegstand schrikt mogelijke ondernemers 
eerder af dan dat het aantrekt. 
 
Dan de bomen: Voor deze geplande leegstand moeten alweer 2 bomen wijken en niet zomaar twee 
bomen, maar monumentale bomen die waarschijnlijk meer van de geschiedenis van Venray hebben 
gezien dan het hele college bij elkaar. Waarom is er niet een plan gemaakt waar deze bomen in 
pasten? Dan had het plan meteen al een uitstraling om trots op te zijn. Waarom wordt in deze 
gemeente toch alles met de botte bijl opgelost?  
 
Als we het over bomen hebben, dan wordt een groot deel van de inwoners van Venray nog kwaad 
over de idiote bezuinigingsmaatregel om 850 bomen te kappen, maar ook over de kaalslag op veel  
andere plekken in de gemeente.  
 
Wij kunnen nog wel een boom opzetten over het belang en het nut van bomen, maar we hebben 
niet het idee dat de verantwoordelijke wethouder daar in geïnteresseerd is. Bij de aanplant van een 
nieuwe boom trouwens ook niet. Hij was daarbij uitgenodigd maar bedankte voor de eer. 
Waarschijnlijk vindt hij kappen makkelijker dan planten.  
 
De SP heeft voor dit soort acties een speciale trofee. Deze is bedoeld voor diegene die zich opvallend 
weinig tot niets gelegen heeft laten liggen aan de mening van de inwoners van Venray.  Dhr. Busser 
heeft hem als verantwoordelijke wethouder voor de bomenkap ruimschoots gewonnen en ik wil hem 
dan ook graag overhandigen, want hij heeft er voor dit jaar het meeste recht op. Bij deze trofee 
hoort ook een speciaal gedicht dat door een inwoonster is geschreven over deze brute kap, ook dat 
wil ik u niet onthouden. 
 
Om nu weer terug te komen bij het onderwerp: deze wethouder en dit college zouden zich kunnen 
onderscheiden door ervoor te zorgen dat de 2 bomen behouden blijven voor het Mgr. 
Goumansplein. Ik en met mij heel veel inwoners van Venray hopen dat de leden van de raad zich 
bedenken en op deze manier niet instemmen met dit plan. Het is toch doodzonde als deze bomen 
moeten verdwijnen voor een leegstaand winkelpand.  
 
Ik wens jullie veel wijsheid en hoop dat dit onzalige plan op deze wijze niet doorgaat. 
 
Elianne Sweelssen 
SP Venray 


