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Samenvatting
Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om:


Te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om plaatsnaamborden in dialect te plaatsen in de
gemeente Venray;



Zowel de dorpsraden als Veldeke Venray te betrekken bij dit onderzoek;



Zo snel als mogelijk aan de gemeenteraad kenbaar te maken wanneer dit onderzoek afgerond zou
moeten zijn;

Het blijkt mogelijk om ruimte te maken binnen de bestaande portalen, door de aanduiding “gem Venray”
te laten vervallen. Indien deze wijziging acceptabel is, dan blijkt er een aantal mogelijkheden te bestaan
om de plaatsnaamaanduiding ook in het dialect te plaatsen. Deze alternatieven zijn in de bijlage verder
uitgewerkt.
Het college vraagt de commissie Leven om het laten vervallen van de aanduiding en de diverse
alternatieven te bespreken in haar vergadering van 26 november 2020. Op basis van de input uit deze
bespreking kan het college daarna verder invulling geven aan de uitvoering van de motie. Met dit nieuwe
besluit wordt een eerder collegebesluit ingetrokken waarin dit abusievelijk gevraagd werd via wensen en
bedenkingen.
Beoogd resultaat
1. Een uitspraak van de commissie of zij het acceptabel vindt om de aanduiding “gem. Venray” te laten
vervallen als hierdoor de mogelijkheid ontstaat om plaatsnamen ook in het dialect aan te duiden.
2. Richting voor het college om verdere invulling te geven aan de motie van 7 juli 2020.
Argumenten
1. Eerder heeft het college ingestemd met een nota waarin commissie en raad om wensen en
bedenkingen werd gevraagd. Omdat dit niet wenselijk en het juiste proces is, dient dit besluit formeel
ingetrokken te worden.
2.1 In de memo van 11 juli 2018 (zie bijlage 2) is aangegeven dat een groot deel van de kosten is
gelegen in het feit dat de portalen die de gemeente Venray standaard toepast bij de toegang van de
bebouwde kom de ruimte beperkt is. Door het toevoegen van een plaatsnaam in het dialect kan
daarom in veel gevallen niet alleen het bord, maar moet het gehele portaal vervangen worden.
Een alternatief dat ook destijds is aangegeven is het onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de
aanduiding van de gemeente (“gem. Venray”) onder de plaatsnaam te laten vervallen en in plaats
daarvan de plaatsnaam in het dialect te noemen.
Op basis van de vraag uit de motie is dit nader onderzocht. Na het bestuderen van de van toepassing
zijnde wettelijke regelingen (wegenverkeerswet, rvv 1990, babw) blijkt dat er geen wettelijke
verplichting is om de gemeentenaam onder de naam van het dorp/de kern te benoemen.
Deze aanduiding is er vooral voor om het iedereen duidelijk te maken tot welke gemeente de kern
behoort. Dit kan handig zijn bij het zoeken van informatie of bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor
de onderhoudstoestand van de weg, maar is niet wettelijk verplicht.
Op basis van het gegeven dat de aanduiding “gem. Venray” niet verplicht is, zijn een aantal
alternatieven verder uitgerekend. Deze vindt u in bijlage 1.
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2.2 Een uitspraak van de commissie of zij het acceptabel vindt om de aanduiding “gem. Venray” te laten
vervallen als hierdoor de mogelijkheid ontstaat om plaatsnamen ook in het dialect aan te duiden, is
nodig om eventuele alternatieven te kunnen uitwerken. Als deze aanduiding moet blijven bestaan,
dan zijn de (goedkopere) alternatieven niet haalbaar.
2.3 Tijdens de raadsvergadering van 7 juli werd duidelijk uitgesproken dat er geen draagvlak was voor
investeringen ter hoogte van € 150.000 à € 200.000. Door het laten vervallen van de aanduiding
“gem. Venray”, kan bestaande ruimte in de portalen worden gebruikt en vallen de kosten veel lager
uit. Er is bij het aannemen van de motie echter nog geen uitspraak gedaan over wat eventueel wel
een acceptabel bedrag is. Daarom zijn er diverse alternatieven uitgewerkt, met daarbij een grove
aanname van de kosten. Door bespreking van de alternatieven in de commissie wordt duidelijk of een
van deze alternatieven acceptabel en haalbaar is.
2.4 Op basis van in input uit de bespreking kan door het college een alternatief verder worden
uitgewerkt, eventueel met Veldeke en de dorpsraden. Op die manier wordt voorkomen dat inzet van
vrijwilligers wordt gevraagd voor het uitwerken van alternatieven die niet haalbaar zijn of waar juist
een ruimere optie mogelijk is.
Risico’s
n.v.t.
Kanttekeningen
Een deel van de kosten is gelegen in het vervangen van portalen en arbeidsloon. Hiervoor zijn aannames
gedaan. Met name in het grondgebied van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum zijn nog oudere en
niet-uniforme constructies aanwezig en door het project Gebiedsontwikkeling verandert daar ook veel in
de komtoegangen. Een deel van de kosten is ook daar aan te relateren. Deze zouden normaal gesproken
in de loop van meerdere jaren in het reguliere onderhoud en projecten worden verwerkt.
Indien gekozen wordt voor een specifiek project voor plaatsnaamborden kan dit deels een vertekend
beeld geven, maar het is niet mogelijk om dit uit te splitsen. Als wordt gekozen voor het vervangen van
de borden als project, dan kan dit niet afhankelijk zijn van projecten die over de loop van jaren worden
uitgevoerd. Er moet dan apart budget beschikbaar komen, zoals aangegeven in bijlage 1.
Communicatie
Afhankelijk van de uitspraak en de input over de diverse alternatieven zullen Veldeke en dorpsraden bij
de verdere uitwerking worden betrokken.
Financiële gevolgen
Afhankelijk van het gekozen alternatief. Zie bijlage 1 en de kanttekeningen.
Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.
Juridische gevolgen
n.v.t. (Zie ook bijlage 1 en samenvatting.)
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Rechtmatigheid
n.v.t. (Zie ook bijlage 1 en samenvatting.)
Fatale termijnen
N.v.t. Op basis van de uitkomst zal een planning worden gemaakt van eventuele uitvoering.

Vervolgtraject besluitvorming
Naar aanleiding van de uitkomsten van de bespreking zal het college het vervolgtraject opstarten. Hierbij
zullen Veldeke en de dorpsraden waar mogelijk en nodig worden betrokken.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
Bijlage 1: Onderzoek plaatsnaamborden in het dialect 2020
Bijlage 2: IM Beeldvorming plaatsnaamborden in het dialect 2018
Naslagwerk
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Onderwerp

Onderzoek plaatsnaamborden in het dialect

Vraag
Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om:


Te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om plaatsnaamborden in dialect te plaatsen in de
gemeente Venray;



Zowel de dorpsraden als Veldeke Venray te betrekken bij dit onderzoek;



Zo snel als mogelijk aan de gemeenteraad kenbaar te maken wanneer dit onderzoek afgerond
zou moeten zijn;

Daarbij werd aangegeven dat kennis is genomen van het eerdere onderzoek uit 2018, waaruit blijkt dat
met het vervangen van alle plaatsnaamborden in de gemeente Venray een bedrag van ± € 200.000
gemoeid zou zij. Voor dit bedrag was geen draagvlak. De vraag werd dus gespecificeerd tot het
onderzoeken van alternatieve mogelijkheden, met een beperkt aantal borden per kern.
Onderzoek
In de memo van 11 juli 2018 is duidelijk aangegeven dat een groot deel van de kosten is gelegen in het
feit dat de portalen die de gemeente Venray standaard toepast bij de toegang van de bebouwde kom de
ruimte beperkt is. Door het toevoegen van een plaatsnaam in het dialect kan daarom in veel gevallen
niet alleen het bord, maar moet het gehele portaal vervangen worden.
Een alternatief dat ook destijds is aangegeven is het onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de
aanduiding van de gemeente (“gem. Venray”) onder de plaatsnaam te laten vervallen en in plaats
daarvan de plaatsnaam in het dialect te noemen. (zie de 2 voorbeelden hieronder)
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Na het bestuderen van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen (wegenverkeerswet, rvv 1990,
babw) blijkt dat er geen wettelijke verplichting is om de gemeentenaam onder de naam van het dorp/de
kern te benoemen. Deze aanduiding is er vooral voor om het iedereen duidelijk te maken tot welke
gemeente de kern behoort. Dit kan handig zijn bij het zoeken van informatie, locatiebepaling of de
aansprakelijkheid voor de onderhoudstoestand van de weg, maar is niet wettelijk verplicht.
Uitwerking alternatieven
Op basis van het gegeven dat de aanduiding “gem. Venray” niet verplicht is, zijn een aantal alternatieven
verder uitgerekend. Hierbij zijn een aantal aannames gedaan, maar er heeft ook een uitgebreide
inventarisatie plaatsgevonden. (Daardoor wijken de cijfers af van – maar zijn ook nauwkeuriger dan – de
memo uit 2018). We hebben in Venray en de 13 kerkdorpen namelijk ongeveer 180 plaatsen waar je de
bebouwde kom binnen kunt komen. Hier staan 110 portalen en er staan ongeveer 100 flespalen met
daarop 2 (begin en einde) komborden in verschillende maten en uitvoeringen. Soms staan portalen alleen
rechts, alleen links, beide kanten, 1 flespaal, 2 flespalen of 1 portaal met 1 flespaal. Veel varianten dus,
waardoor er geen exact antwoord mogelijk is. Toch kan er op basis van de aannames wel een goed beeld
worden geschetst van de alternatieven om zo een keuze te kunnen maken. Het vervangen van 1 bord
zal (materiaal inclusief plaatsing) ongeveer € 200,= kosten
Minimumvariant:
-

2 borden per kern en 4 voor Venray

-

Alleen aan rechterzijde van de weg

-

30 x € 200,00 = € 6.0000,00

-

Aanname: 4 nieuwe portalen nodig ± € 3.500,= (*)

-

Totaal: ± € 9.500

Medium-variant:
-

4 borden per kern en 8 voor Venray

-

zowel links als rechts van de weg

-

60 x € 200,00 = € 12.000,00

-

Aanname: 8 nieuwe portalen ± 7.000,= (*)

-

Totaal: ± € 19.000,=

Maximumvariant:
-

Het vervangen van alle plaatsnaamborden door een dialectvariant
Totaal: ± € 65.000,= (*)
Doordat de borden zonder aanduiding “gem. Venray” binnen de (meeste) bestaande portalen
passen, vallen deze kosten fors lager uit dan in de eerdere memo.

Puur vanuit beheer gezien heeft deze variant (los van de kosten en de keuze voor het laten vervallen van
de aanduiding “gem. Venray”) de voorkeur. Alle plaatsnaamborden zijn dan weer up-to-date en uniform
door de hele gemeente. Er hoeft dan geen aparte categorie bijgehouden te worden en ze komen qua
onderhoud allemaal in een goede en nieuwe beheercyclus terecht komen.


Een deel van de kosten van de laatste variant is gelegen in het op orde brengen van oude en
afwijkende bebording in m.n. de “nieuwe” kerkdorpen.
Om dezelfde reden zal bij de eerste 2 varianten er ook sprake van zijn dat soms toch nieuwe portalen
noodzakelijk zijn om borden met dubbele namen mogelijk te maken, zodat deze kosten waarschijnlijk
ook hoger zullen uitvallen.
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Vervolg beslisvorming / betrekken Veldeke en dorpsraden
De motie roept ook op om Veldeke en de dorpsraden bij dit onderzoek te betrekken. We willen dit zeker
doen, maar op dit moment kunnen zij nog weinig toevoegen. Eerst moet de gemeenteraad op basis van
dit onderzoek om 2 beslissingen worden gevraagd:
1. Is men bereid om de aanduiding van de gemeentenaam onder de plaatsnaamborden tot laten
vervallen?
2. Zo ja, welk budget is men bereid om te besteden aan het plaatsen van plaatsnaamborden in het
dialect.
Zodra deze besluiten genomen zijn, zal met Veldeke contact worden opgenomen om te zorgen voor een
correcte schrijfwijze van de diverse plaatsnamen in het dialect.
Daarna zal aan de dorpsraden worden gevraagd om (afhankelijk van de gekozen variant) aan te geven
welke toegangen tot de bebouwde kom men het meest geschikt acht voor het plaatsen van de
plaatsnamen in het dialect. (Tenzij wordt gekozen voor de maximumvariant, dan worden alle komborden
gefaseerd vervangen)
Benodigd budget
Het totale budget voor alle borden en verkeersmeubilair (denk ook aan paaltjes, hekjes etc) is ongeveer
€ 18.800/jaar. Dit is voldoende om de bestaande borden en het meubilair te onderhouden en af en toe
een exemplaar te vervangen. Dit budget is echter onvoldoende om zelfs de minimumvariant uit te
voeren.
Het budget zal dus door de gemeenteraad moeten worden toegekend bij uitvoering van de motie, dan
wel apart aangevraagd moeten worden via de MUIP. Dan kan uitvoering op zijn vroegst vanaf 2022
Alternatief
Mocht besloten worden dat het niet wenselijk is om de gemeentenaam te laten vervallen, dan kan er nog
worden gekozen voor een meer vrijblijvende variant. Aan ieder dorp worden 2 à 3 “ludieke” borden ter
beschikking gesteld en ieder dorp (dorpsraad) mag zelf bepalen waar deze worden geplaatst. De kosten
hiervoor (borden, palen en klemmen) zijn € 11.000 – 13.000.
Kanttekeningen daarbij zijn wel hoe om te gaan met beheer en onderhoud en de hele grote kans dat al
deze borden met Carnaval weg zijn. Het zijn gewilde objecten voor de optocht of voor in een
“jongerenkeet”.
Wie onderhoudt deze borden en wie is er verantwoordelijk voor het vervangen van verdwenen
exemplaren? De borden in de portalen worden met popnagels bevestigd en kunnen niet onbeschadigd
worden verwijderd. Hiermee zijn deze minder interessant voor molest dan exemplaren op losse palen.
Vanuit beheer en de praktische uitvoerbaarheid zijn er dus nogal wat kanttekeningen bij dit alternatief.
Daarnaast is het vanuit de verkeersveiligheid en overzichtelijkheid ook niet wenselijk om veel
(verschillende) borden naast de openbare weg te plaatsen. Wildgroei van borden is niet alleen vanuit
beheer, maar ook vanuit verkeersveiligheid niet gewenst.
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Onderwerp

Beeldvorming plaatsnaamborden in dialect

Vraag
Voor de afweging om alle plaatsnaamborden in de gemeente behalve in het Nederlands, ook in het
dialect uit te voeren een inventarisatie maken van het aantal plaatsnaamborden en de kosten om
deze te vervangen
Uitwerking


In Venray en de 13 kerkdorpen hebben we ongeveer 135 komportalen en 55 flespalen met
2 komborden (begin & einde) daarop gemonteerd, het zou dus gaan om ongeveer 380
borden. voor alle voorzichtigheid rond ik dit even naar boven af omdat er rondom
Wanssum wat bij zal komen.



Een los kom bord zal gemiddeld ongeveer €160,00. Aan borden zou het dan al €60.000,00
zijn. een grove inschatting is dat het vervangen door een aannemer €25.000,00 kost. in
totaal met klemmen, beugels en klein materiaal kom je zo maar op €100.000,00 uit.



Maar helaas is het niet zo eenvoudig:
De meeste komborden hebben de afmeting 1240x520 en hierop staat in de meeste
gevallen de naam van het dorp en daaronder Gem. Venray
( twee regels zoals je op de afbeelding van een standaard portaal kunt zien)
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Het toevoegen van de dorpsnaam in dialect (een derde regel) is op dit bord niet mogelijk,
door drie regels onder elkaar te plaatsen worden de letters te klein.
Een hoger bord is in deze constructies niet mogelijk, de rood/witte en gele dwarsbalken
zouden dan allemaal moeten zakken, ook dat is niet te doen.
Het is natuurlijk mogelijk om 135 nieuwe komportalen à €800,00 te bestellen
De kosten daarvoor zijn al > €100.000,=. Inclusief borden, plaatsen en kosten voor de
aannemer gaan de kosten hiervoor richting de € 200.000,=
Alternatieven (niet verder uitgewerkt)
-

Alleen de dorpsnaam in het Nederlands en het dialect en niet meer gem. Venray
vermelden. Omdat dit een officieel RVV bord is niet zeker of dit juridisch ook kan/mag
en of wij dit wenselijk vinden.

-

Het aanpassen van de bestaande portalen. Dit zal echter minimaal even duur of zelfs
duurder uitvallen.

Let op: Alle aantallen en getallen/kosten zijn grove ramingen voor de beeldvorming. Pas na
verdere uitwerking en calculatie kunnen meer exacte getallen worden genoemd.
Voorbeelden gemeente Roermond

Hoger bord op flespaal

Hogere bord in portaal (ruimte eronder is aanwezig)

2 regels, zonder gemeentenaam
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r
Komportaal Venray

Kombord op flespalen. Meer flexibiliteit, ruimte blijft beperkt
Wordt bij vervanging indien nodig/in toekomst vaak portaal

Komborden kerkdorpen. Geen ruimte voor hoger bord. (30 km-zone + parkeerverbod)

Komportaal kerkdorp, achterzijde

