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Volgende bijeenkomst is op 16 april om 19.30 bij op ’t Nipperke. 
 
Aanwezig: Josette, Robbert, Wim, Herma, Martin, Sylvia en Miriam 
Afwezig: Peter B., Peter H. en Judith 
 
Hoofdpunten: 

- Ingekomen stukken 
* Brief over subsidies van gemeente (komt terug bij subsidies). 
* Brief over aanwezigheid wijkraad 
   Brief a.s. dinsdag mee naar college B&B. 
   Josette stuurt brief door binnen de gemeente. 

- Ambitiedag 
Gemeente wil gebiedsgericht werken ontwikkelen. Burgers moeten op eigen kracht. 
Gemeente doet alleen wat ze moet doen, maar de initiatieven van de burgers willen ze 
aanmoedigen. 
Één maal per jaar wordt een dag georganiseerd voor alle dorps-/wijkraden. Dit is zodat 
ze ervaring kunnen uitwisselen en voor zichzelf kunnen kijken: ‘Waar staan we nu? Wat 
wil ik komend jaar? En wat heb ik daarvoor nodig?’ 
Dit is een belangrijk punt voor de agenda en het is daarom belangrijk dat iedereen 
aanwezig is. Martin organiseert daarom een aparte avond voor deze bespreking. 
Hiervoor nodigt hij Wilco van der Bas uit. 
Actiepunt: Martin 

- Enquête  
De enquête zullen Sylvia, Herma en Miriam doornemen en samenvatten. 
Dit zullen ze minimaal een week van te voren doorsturen naar de wijkraad zodat 
iedereen het voor de volgende vergadering  bekeken heeft. 
Actiepunt: Sylvia, Herma en Miriam 

- Informatieavond 
Smakterheide heeft geen wijkteam. Landweert, centrum en centrum-west wel. 
Het wijkteam is opgebouwd uit beroepen die nodig zijn in de wijk en zij gaan dan de wijk 
in. 
Belangrijk hierbij is de vraag: ‘hoe kun je contact maken met een burger?’ 
De nieuwe insteek is van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. 

- Bewonersavond Enquête 
We gaan een datum prikken voor de bewonersavond. 
Wim heeft contact met Judith over de beschikbaarheid van op ’t Nipperke in de week 
van 18 – 23 mei vanaf 19.30u – 21.00u. 
Tijdens volgende wijkraad hebben we het over de presentatie. Iedereen denkt alvast na 
over mogelijke onderwerpen. 
Tijdens de bewonersavond bieden wij koffie en thee aan (met koekje/cake). 
Tijdens de bewonersavond vragen naar de behoefte voor glasvezel. 
Veltum vragen over artikelen van glasvezel, deze staan in hun wijkkrant. 
Actiepunt: Wim 

- Website 
A.s. dinsdag hebben Robbert en Peter H. overleg over de informatie op de website. 
Alle post die binnenkomt wordt direct doorgestuurd naar Robbert en Sylvia. 
Als Martin de notulen klaar heeft, stuurt hij deze door naar Robbert en Robbert zet ze 
dan op de website. 
Actiepunt: Robbert en Peter H. 
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- Subsidie 
Startsubsidie van €1.000,- is betaald. Alle openstaande rekeningen zijn betaald. 
De jaarlijkse subsidie van €5.200,- is nog niet uitbetaald. 
Wim heeft nog geen bevestiging gehad van zijn aanvragen.  
Josette controleert dit bij Wilko van de toekenning van de subsidies. 
Wim heeft een spooknota ontvangen. Deze heeft hij niet betaald, want in de kleine 
letters staat dat het om een offerte gaat. Hier heeft hij geen reactie op gehad. 
Er komt binnenkort een korting op de financiering aan. 
De opmerkingen van het WRO/vermogenstoets worden meegenomen naar de 
gemeente. 
Actiepunt: Josette 

- Glasvezel 
In de notulen van het WRO van 10 maart staat de laatste telling over de wijken. 
Smakterheide ging redelijk goed. 
Op 14 maart hebben we een brochure gekregen. 
Op 21 maart krijgen we een flyer. 
Op 27 maart wordt er bij op ’t Nipperke de thema-avond zorgeloos overstappen 
georganiseerd voor de wijk. 
Anita Emonds heeft hiervoor geen contact met de wijkraad gezocht. 
Op 27 maart is het verstandig dat zoveel mogelijk leden van de wijkraad aanwezig zijn. 

- Bomenkap 
Wim heeft een brief gekregen, nadat de bomen gekapt zijn. 
Hier staat in dat wij als wijkraad de problematiek onderschrijven. Echter staan wij hier als 
wijkraad los van, wij zijn geen partij. Wij hebben alleen gefaciliteerd. 
Judith en Herma stellen hierover een brief op. Wim polijst deze brief nog bij. 
Actiepunt: Judith, Herma en Wim 
 

Aandachtspunten: 
Nr. / Onderwerp Omschrijving Wie 

1. Ambitiedag Bekijk het formulier van de ambitiedag Iedereen 

2. Ambitiedag Avond organiseren voor bespreken ambitiedag Martin 

3. Website Maken teksten voor op de website Peter H. en 
Robbert 

4. Enquête Doorlezen en samenvatten van ingevulde enquêtes Sylvia, Herma, 
Miriam 

5. Enquête Datum plannen bewonersavond voor de enquête Wim 

6. Subsidie Controleren aanvragen Josette 

7. Bomenkap Brief opstellen over inbreng wijkraad Judith, Herma 
en Wim 

8.    

 
 
Agenda: 

- 26 maart ±20.00u jaarvergadering op ’t Nipperke (krijgen we nog een brief over) 
- 27 maart informatie avond glasvezel op ‘t Nipperke 
- 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. 
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- 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. De agenda wordt een week van te voren verstuurd. 

- Nieuw mailadres Sylvia: semheijnen@gmail.com  

mailto:semheijnen@gmail.com

