
Wijkraad Smakterheide 15-01-2014 

 

 

 

 

Volgende bijeenkomst is op 26 februari o  9.  bij op ’t Nipperke. 
Vanwege carnaval hebben we besloten het een week verder te verplaatsen. 

 

Aanwezig: Peter B., Josette, Peter H., Judith, Wim, Sylvia, Herma, Martin, Miriam 

Afwezig: Robbert en Anke 

 

Hoofdpunten: 

- Agenda 

Stukken tot 1 week voor de vergadering inzenden. 

Eventuele stukken die later worden ingestuurd worden toegevoegd naar belang. 

Actiepunt: Iedereen 

- Bomen kappen 

Er zijn 2 brieven opgesteld; 1 voor de al eerder ingelichte belanghebbende en 1 voor de 

nieuwe belanghebbende die er nog niet zo veel vanaf weten. 

Belangrijk: zet Josette in de CC. 

Actiepunt: Herma en Judith 

- Oprichting website 

Nog geen geld beschikbaar, dus nog geen domeinnaam gekocht. 

Actiepunt Robbert 

- Bankrekening 

De bankpas is binnen. Nu wachten op subsidie. 

Actiepunt: Wim  

- Glasweb  

Het was een rustige avond. Erg zakelijk verteld. 

Actiepunt: Miriam 

- Brief zandbleek 

Antwoord op 17 december. 

Inhoud: Na 21.00u niet meer voetballen en er worden ballenvangers geplaatst aan de 

zijkanten van de doelen. 

Informeer de rest van de bewoners. 

Actiepunt: Peter H. 

- Werkgroepen 

Als wijkraad zullen we op den duur werkgroepen moeten gaan vormen zodat we een 

onderverdeling kunnen maken van de ingekomen actie van de bewoners van onze wijk. 

Werkgroepen gaan over belangrijke onderwerpen uit de wijk. De belangrijkste onderwerpen 

zijn; verkeer, openbare ruimte,-openbare werken en WMO.  

- Enquête 

Om te kijken welke onderwerpen er leven in de wijk gaan we een enquête afnemen. Het 

uitgangspunt van de bewoners is leidend. 

Actiepunt: Sylvia, Miriam & Herma 

 

Aandachtspunten: 

Verslag van de vergadering d.d.  2014 

Nr. / Onderwerp Omschrijving Wie 

1. Bankrekening Wachten op subside Wim 

2.  Brief opstellen voor college over informatie verstrekking Wim 

3. Werkgroep Nadenken in welke werkgroep je zou willen zitten Allen 

4. Enquête Stel een opzet voor de enquete op Sylvia, Herma, 

Miriam 
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5. Ambitiedag Bekijk het formulier van de ambitiedag Iedereen 

6.    

7.    

8.    

 

 

Agenda: 

- 22 januari WMO 

- 23 januari om 19.00-21.00u informatie-avond schöpke 

- 5 februari om 19.00- . u op ’t ipperke 

- 26 maart ±20.00u jaarvergadering op ’t nipperke (krijgen we nog een brief over) 

- 18 juni 19.30u werkbezoek college B&W 

 

Verder: 

- Doorgeven welke post de wijkraad in- en uitgaat. 

- 2 dagen voor de vergadering begint, meld je jezelf af bij Sylvia. 

- We hebben afgesproken om als we de agenda versturen, de aangeleverde stukken te bij te 

voegen. Ook zullen wij deze stukken opnemen in de agenda, zodat iedereen zich kan 

voorbereiden. 

- Nieuw mailadres Sylvia: semheijnen@gmail.com  

- Josette geeft bij begin volgende vergadering informative over de subsidie 

mailto:semheijnen@gmail.com

