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Graag willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe indeling van wijkagenten in de gemeente Venray. Mogelijk 
hebt u al vernomen dat er wijzigingen hebben plaats gevonden. Sinds 1 maart zitten alle wijkagenten op hun plek.  
 
Wij hebben gekozen om de gebieden (wijken/ dorpen) binnen de gemeente Venray te herverdelen in 2 gebieden, 

namelijk Venray West en Venray Oost. Aan deze gebieden zijn respectievelijk 3 en 4 wijkagenten verbonden. Deze 

wijkagenten zullen dan gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het betreffende gebied. 
Op deze wijze hopen wij de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de wijkagenten voor u als netwerkpartner, maar 
ook voor de burgers te vergroten. 
  
Wij willen graag samen met u, zoveel mogelijk werken aan de veiligheid en leefbaarheid in uw omgeving. Echter is de 
situatie bij ons nu zo dat ook de wijkagenten meer ingezet moeten worden voor andere politietaken.  
 
Op dit moment zijn de wijzigingen nog niet doorgevoerd op het landelijke politienet, zijnde www.politie.nl 
Vanuit de landelijke eenheid wordt er aan gewerkt om zo spoedig mogelijk deze wijziging actueel te hebben.  
 
Hoe kunt u ons bereiken: 
Telefonisch  : 0900-8844. 
Meldingsformulier : www.politie.nl 
Email   :  Wijkagenten gebied Venray-West: wijkagenten-venray-west.venray-gennep@politie.nl 

   Wijkagenten gebied Venray-Oost: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 
Hier onder de indeling gebieden met daaraan gekoppelde wijkagenten. 

Venray West Venray Oost 
Pim Hoevenaars Esther Kessels 
Marcel Deenen Harry van der Kruijs 
Harold Jacobs Esther van Lee 
 Peter Wefels 
 

Gebieden 
Venray West Venray Oost 
Smakterheide   Oranjebuurt        Landweert     
Brabander   Vlakwater     Antoniusveld      
Veltum  Venray Centrum        Brukske    
Industriegebied Smakterheide Woonboulevard De Brier 
Bedrijventerrein Keizersveld Bedrijventerrein De Hulst / De Blakt 
GGZ St. Annaterrein GGZ Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg 
Viecuri Ziekenhuis NS Station 
Raayland College Gilde Opleidingen 
Sportpark De Wieen De Rooijse Wissel / Stevig  

Leunen         Smakt         
Veulen          Oostrum       

Heide          Geijsteren        

Ysselsteyn       Wanssum       

Vredepeel         Blitterswijck      

Merselo        Castenray        

 Oirlo       
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Grens door Venray: 

Nieuwe  Maasheseweg – Oostsingel  - Zuidsingel - Leunseweg 
 


