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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 

 
Judith geeft het woord aan Miriam. Miriam geeft aan dat ze gaat stoppen en 

wel per direct. Dit geldt voor de Wijkraad en voor de Werkgroep Zorg. Ze is 

niet meer gemotiveerd om in de Wijkraad te participeren. 
Judith geeft aan dat een gepast afscheid voor zowel Miriam als Anke nog 

geregeld wordt. 

Judith heeft twee mensen gevraagd. Een ervan heeft interesse getoond en 

komt hier op terug. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. Notulen zijn vastgesteld. 
Een afspraak met het bestuur van Op ’t Nipperke is gemaakt en het DB. 

Judith stuurt de data door. 

 
Brainstormsessie: wordt gehouden zodra de Wijkraad weer compleet is. 

 
3. PM’etjes 

20-04-2017: discussie over de bijdrage van de keuken 
PM blijft staan. 
 
21-09-2017: Impuls WRO – samen optrekken met Wijkraad Brabander? 
Er is een uitnodiging uitgezet voor 16 november 2017. Het DRO en het WRO komen 
dan bijeen in Heide. Er is dan ook regulier wijkraadoverleg. Voorgesteld wordt om 
de wijkraadvergadering te verzetten. Dit voorstel wordt aanvaard. PM blijft staan 
tot na het WRO-DRO-overleg. 
 
21-09-2017: Appeltjes van Oranje 

Voorgesteld wordt om dit onderwerp op de agenda te zetten van juni 2018. 

Er is dan ruimte en tijd om te kijken of er een gegadigde is. 
Het DB zal zorgen voor de agendering. 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 

Locatie: Huize Van Vonderen, Maasheseweg 27 

  
Aanwezig: Anke van den Wijngaard, Miriam Willems 

Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

van Vonderen, Oksana Titova, 
Peter Hanen 

 

 

Afwezig: Wim Manders 

 

 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 

Peter Hanen 

Wim Manders 
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4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2017-10-02_Kern met pit: 

Het is te kort dag om nog ideeën aan te dragen aan te dragen voor 31 

oktober 2017. 
 

- Bijeenkomst Glasweb: 

Dit wordt behandeld in de WRO-DRO-vergadering van 16 november 2017. 
 

- Ontwikkelingen Gemeente Venray: 

Dit komt terug op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Het DB 

zorgt hiervoor. Dan hebben we het besproken voor de WRO-DRO-
vergadering. Oksana geeft aan dat er niets over cultuur is geschreven. 

 

5. Voortgang werkgroepen 
- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid: 

De informatie is up to date en staat op GD. Anke is bereid om haar taken 

over te dragen als zich een nieuw werkgroeplid aandient. 
Judith heeft een mail opgesteld met de mededeling dat Anke stopt en Wim 

voorlopig de honneurs waarneemt. Deze wordt verstuurd naar de 

werkgroepleden. 

 
- Werkgroep St. Anna: 

Er zijn geen bijeenkomsten geweest. De actie van de vorige keer blijft 

staan. Judith geeft aan dat op Facebook berichten staan dat er steeds meer 
vernield wordt. De beveiliging is tot een minimum beperkt. De werkgroep 

kan hier echter niets in betekenen. 

 

- Werkgroep Zorg en Welzijn: 
Werkgroep is bij elkaar geweest. Miriam stopt, zo heeft ze aangegeven. De 

werkgroep bestaat nu nog uit 4 personen. Het werk komt echter neer op 

enkele actieve leden. Er moeten mensen bij. De telefoondienst wordt 
teruggebracht naar één keer per week. 

 

- Werkgroep Whatsapp: 
Geen input, vanwege de absentie van Wim. 

 

6. Subsidieaanvraag 2018 (zie map ingekomen stukken) 

1. Voorgesteld wordt om geld te spenderen aan seizoensgebonden 
activiteiten (bijv. St. Maarten, Pasen).  

Andere ideeën: iets aanschaffen voor de wijk (een bank of bloembakken); 

een fitness(mid)dag organiseren onder begeleiding van een professional; 
het opzetten van een wijkkrantje, een Facebookpagina opzetten, beheerd 

door een student uit de wijk (tegen een vergoeding); PR (usb-sticks, 

pennen, en andere zaken). 
2. Deze zaken worden meegenomen naar volgend jaar. 

3. Raming: € 5.000 
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7. Beëindiging leden Wijkraad 
Zie eerder bij agendapunt 1. 

 

8. Huidige structuur vergadering Wijkraad 

De ingekomen stukken worden niet meer stuk voor stuk besproken. Alleen 
als er over een bepaald onderwerp vragen of opmerkingen zijn, wordt een 

ingekomen stuk behandeld. 

 
9. Update website 

Drie punten worden nog zo snel mogelijk opgenomen: ratten, input van 

Anke en de wijzigingsdatum van de wijkraadvergadering, Anke en Miriam 

worden uit de website gehaald. 
 

10. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Zie hiervoor. 

 
11. Rondvraag 

Geen. 

 
12. Sluiting 

Voorgesteld wordt om de vergadering te houden op 9 november 2017 

(onder voorbehoud) en wel bij Judith. 


