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Ondernemen in Venray

De ondernemers in Venray zijn volgens Loo-
nen zeer actief. “Onder de organisatie Fraai 
Venray werken de ondernemers intensief sa-
men en betalen daarvoor een gemeenschappe-
lijk reclame-tax. Met de opbrengsten van deze 
heffing worden diverse acties en promotiecam-
pagnes ondernomen. Dat heeft goede resulta-
ten opgeleverd en zeker ook bijgedragen aan 
de titel ‘Beste binnenstad 2011-2013’ in de ca-
tegorie kleine steden en Falco Award voor 
‘Beste Openbare Ruimte 2012’.” Deze inten-
sieve samenwerking werd met de komst van de 
Floriade nog verder uitgerold. “In het kader 
van de Floriade hebben we de campagne ‘Ven-
ray bloeit’ opgezet en zijn er diverse activitei-
ten georganiseerd om het accent nog wat extra 
op Venray te leggen, met allerlei acties waar-
onder een spraakmakende kunstmanifestatie 
rond het thema Mind Map. Deze Venray bloeit 
campagne zal in 2013 en mogelijk ook in 2014 
in samenwerking met alle deelnemende partij-
en doorlopen om het accent op Venray te blij-
ven leggen.” Een andere eyecatcher die dat 
eveneens beoogt is de nieuwe reclamemast aan 
de A73.
Venray kent naast Fraay Venray nog tal van 
ondernemersorganisaties. Deze zijn verenigd 
in het Venrays Ondernemers Platform (VOP). 
Elk jaar reikt het VOP de zogenoemde Loek 
Nelissenprijs uit. Daarnaast wordt er elk kwar-
taal door de gemeente Venray, Rabobank en 
het VOP de Starter van het Kwartaal gekozen. 
Uit die vier winnaars komt uiteindelijk de Star-
ter van het Jaar voort. “We willen met dit soort 
initiatieven laten zien dat het leuk is om in 
Venray te ondernemen en dat we dat ook waar-
deren. We moeten trots zijn op onze positie als 
tweede stedelijke kern van Noord-Limburg. De 
gemeente draagt daaraan bij door contacten te 
stimuleren en te faciliteren”, aldus Loonen. 

Via Venray
De economie van Venray rust op vijf pijlers, te 
weten de zorg, agribusiness, logistiek, maakin-
dustrie en toerisme en recreatie. Om deze pij-
lers beter te kunnen faciliteren en de lokale in-
frastructuur te verbeteren, heeft de gemeente  
Venray samen met Provincie Limburg, het 
LWV, de LLTB en MKB Limburg onlangs de 
intentieovereenkomst Via Venray ondertekend. 
Loonen: “Kennis en innovatie is belangrijk. 
Daarvoor moet je een goede basis leggen door 
onder andere te investeren in de infrastructuur. 
De A73 vormt een mooie basis. Met het pro-
ject Via Venray wordt de provinciale weg 
N270 met aansluiting op de snelweg verder 
ontwikkeld zodat de capaciteit en veiligheid 
wordt verbeterd.” Een andere logistieke in-
greep bedraagt de aanpak van het havengebied 
in het dorp Wanssum. “Het Rijk en alle andere 
overheden hebben 215 miljoen euro beschik-
baar gesteld voor een integrale aanpak van het 
gebied. Het haventerrein zal worden uitge-
breid, mede omdat Rotterdam naarstig op zoek 
is naar uitbreiding in het achterland (container-
overslag). Daarnaast worden ook de hoogwa-
terproblematiek en de leefbaarheid van Wans-
sum in het plan meegenomen. Door de 
provinciale weg (via Venray) hier gedeeltelijk 
om het dorp heen te leggen wordt niet alleen 
de economie, het verkeer maar vooral ook de 
leefbaarheid van het dorp sterk verbeterd.” 

Sterke sectoren
Loonen vervolgt zijn verhaal. “Venray is niet 
alleen een mooie stad om te werken, maar ook 
om er te wonen. Venray heeft een prachtig cen-
trum en een mooie groene omgeving die samen 
een totaalpakket vormen op het gebied van 
dagrecreatie. Binnen het platform Liefde voor 
Limburg profileert de gemeente zich als het 

Rijk van Venray.” Binnen de agrarische sector 
vinden ook de nodige ontwikkelingen plaats. 
“Noord-Limburg is van oudsher een platte-
landsregio. De sector agribusiness is hier nog 
steeds sterk vertegenwoordigd. Maar naast de 
productie van vlees, eieren en melk vindt er nu 
ook een transitieproces plaats richting de pro-
ductie en ontwikkeling van duurzame dierlijke 
eiwitten, die bijvoorbeeld in de medische we-
reld worden toegepast. Met de komst van het 
‘Greenport Innovation Center’ in 2012 waar de 
gemeente in participeert, is dit verder in een 
stroomversnelling gekomen.”

“In Venray is de maakindustrie een duidelijk 
zichtbare, en economisch zeer belangrijke pij-
ler, onder andere met een wereldspeler als In-
alfa. Deze industriële  bedrijven hebben veel 
personeel nodig om hun operaties en daarmee 
onze economie draaiende te houden. Datzelfde 
geldt voor de  afgelopen jaar sterk gegroeide 
logistieke sectors, zoals een Flextronics, Jabil, 
Ceva en dergelijke, die logistieke diensten ver-
richten voor de grootste producenten ter we-
reld, zoals een HP, Philips en Microsoft.  
Vanwege de grote en deels flexibele personeels-
behoefte zijn er op bedrijventerrein Keizers-
veld heel veel bedrijven te vinden die zich 
bezig houden met arbeidsmarktbemiddeling, 
zoals OTTO Workforce, Personato  en nog 
enkele andere. Ik spreek om die reden zelf 
ook wel van Recruitment Valley. 

Al deze ontwikkelingen vragen ruimte en de 
gelegenheid om te ondernemen. Met de ont-
wikkeling van het MKB-actieplan streeft de 
gemeente naar soepelere regels, die het onder 
andere gemakkelijker maken om als onderne-
mer de benodigde vergunningen te verkrijgen. 
Het moet leuk zijn om te ondernemen in Ven-
ray. En daarvoor moet je als gemeente onder-
nemers ook de kans bieden en hen niet lastig 
vallen met onnodige regels.” 

www.venray.nl

Jan Loonen is sinds 2010 wethouder Economische Ontwikkeling bij de ge-
meente Venray. Hij vertelt meer over de speerpunten van Venray en de sa-
menwerking met de ondernemers. “Ondernemen moet leuk zijn. Je moet 
bedrijven niet lastig vallen met onnodige regels”, aldus Jan Loonen.
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