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1. Opening  

Afmeldingen: P. Beerkens (vakantie), M. ter Boome (terugtrekking uit wijkraad, zie hieronder), J. 
Teepen, Peter Hanen. 
 

2. Mededelingen 
- Martin legt zijn taak als secretaris neer, en hij verlaat de wijkraad per direct (vanwege 
motivationele en persoonlijke problemen). Binnen de wijkraad kan op dit moment geen 
geschikte vervanging gevonden worden en deze functie MOET bekleed worden. Judith denkt 
erover na tot a.s woensdag. Plan B: elk individueel wijkraadlid benadert een mogelijke kandidaat; 
een aantal mogelijke namen worden in de vergadering geopperd. 
Voorlopig kiezen we er niet voor om extra wijkraadleden te werven. 
 

3. Notulen vergadering 17-04-2015 
Er zijn geen notulen van de vorige vergadering beschikbaar vanwege de situatie hierboven. 
 

4. Inloggen op Google Drive 
Procedure: 
- (via PC): ga naar http://drive.google.com, je wordt gevraagd1 om een email adres op te 

geven, vul in info@smakterheidevenray.nl, wachtwoord WijkR44d. Daarna kunnen de 
mappen & bestanden worden bekeken. 

- (via smartphone): installeer de Google Drive app, vul bovengenoemd email adres en 
wachtwoord in en de mappen/bestanden kunnen worden bekeken. 

Sylvia zet het oude archief op onze Google Drive met hulp van Wouter; als dit niet lukt zal ze met 
Robert contact opnemen. 
 

5. Ingekomen stukken 
- mail Miranda Schrijnemakers  Robert antwoord haar en zend de mail door naar Op ’t 
Nipperke & Judith. 
- mail Debbie van Santvoort  wij hebben vragen over hoe breed gedragen dit initiatief is. Via de 
gemeente moeten demografische cijfers te achterhalen zijn, wij zullen Josette Teepen hiervoor 
inschakelen. Robert formuleert een antwoord richting Debbie en vraagt Josette. 
- mail Wilbert Litjens over eerstvolgende WRO: “Toekomst WRO”, op 24 mei a.s. Door afmelding 
van Martin is nu geen vervanging, Wim en Peter zijn dan verhinderd. We besluiten om geen 
afvaardiging te sturen deze keer. Sylvia meldt dit aan Wilbert en ook dat hij deze mails voortaan 
aan info@smakterheidevenray.nl moet sturen. 
- mail Anita met verslag Ambitiedag, ter kennisgeving aangenomen. 

 
6. Uitgaande stukken 

Geen 

                                                             
1 Als je al ingelogd bent op een andere Google applicatie, bivj. Chrome of YouTube, kies dan rechtsboven de 
circel met de letter erin, en in die popup ‘Account toevoegen’.  Voer daar dan bovengenoemd email adres en 
wachtwoord in. 

Datum: 19-05-2016 

 

Aanvang: 19:30 

Locatie: Op ‘t Nipperke 

Aanwezig: W. Manders, A. vd Wijngaard, P. Hanen,  J. Cornelissen,  
R. van Vonderen,, S. Heijnen 

Voorzitter: 
Notulist: 

W. Manders 
R. van Vonderen 

 

http://drive.google.com/
mailto:info@smakterheidevenray.nl
mailto:info@smakterheidevenray.nl
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7. Werkgroepen. 

Werkgroep St. Anna terrein – Afspraak met Maaike van Lipzig moet nog worden gemaakt. Actie 
Robert (contactgegevens via Martin) 
Werkgroep Verkeer en Veiligheid – Peter B. draagt dit over aan Anke, zij zal herstarten. Actie 
Anke om dit met Peter kort te sluiten 
Andere werkgroepen geen nieuws. 

 
8. Buurt Whatsapp 

Judith Poels heeft een eerste opzet voor een flyer gemaakt. Na verwerken opmerkingen wordt 
deze doorgestuurd en zal Wim gaan flyeren. Deze flyer zal ook op de website gezet worden (actie 
Robert).  

 
9. Actiepunten 

- Afscheidskado Martin te Boome en kaart voor Anke Actie Wim 
- Overdracht lopende zaken MtB (incl. achterhalen open actiepunten) en brievenbus sleutel 

naar nieuwe secretaris Actie Wim/Peter 
- Informatie over ICV bezoek (vorige vergadering) op website zetten  Actie Robert 
 

10. Rondvraag 
Geen vragen. 

 
11. Sluiting 

Wim  sluit de vergadering 
   

Actielijst: 

Nr.  
On
der
we
rp 

Onderwerp Omschrijving Wie Datum Deadline 

1 Secretaris Judith beslist voor woe 25/5, anders plan B Judith 19/5/16 25/5/16 

2 Archief Sylvia upload het oude archief naar Gdrive Sylvia 19/5/16 16/6/16 

3 Inkomend Mail Miranda beantwoorden Robert 19/5/16 22/5/16 

4 Inkomend Mail Debbie beantwoorden & mail Josette  Robert 19/5/16 22/5/16 

5 Inkomend Mail Wilbert beantwoorden Sylvia 19/5/16 22/5/16 

6 Werkgroep Afspraak met M. van Lipzig Robert 19/5/16 16/6/16 

7 Werkgroep Overdracht Peter B  Anke Anke 19/5/16 16/6/16 

8 WhatsApp Flyer afmaken en distribueren Wim 19/5/16 16/6/16 

9 WhatsApp Flyer op website Robert 19/5/16 16/6/16 

10 Algemeen Afscheidskado & kaart Wim 19/5/16 16/6/16 

11 Algemeen Overdracht MtB naar rest bestuur Wim/Peter 19/5/16 16/6/16 

12 Algemeen ICV bezoek verslag op website Robert 19/5/16 22/5/16 

      

      

      

      

 


