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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 

 
3. PM’etjes 

20-04-2017: discussie over de bijdrage van de keuken 
Het DB is bij het bestuur van Wijkgebouw Op ‘t Nipperke geweest. Dat 

bestuur heeft een plan ingediend bij de gemeente. Men wil de keuken 

aanpassen, omdat de lunch en diner een groot succes zijn en in een 
behoefte voorzien. Het bestuur heeft gezegd dat de gemeente nog geen 

definitief besluit heeft genomen, maar dat ze wel vooruit willen. Het bestuur 

denkt aan fondswerving. Het bestuur heeft offertes aangevraagd, maar die 
zijn nog niet binnen. Gestreefd wordt naar een ingebruikname in de zomer 

2018. Het bestuur denkt ook aan een bijdrage van de wijkraad. 

De wijkraad stelt zich op het standpunt dat fondswerving wordt toegejuicht, 

maar dat eerst de bijdrage ingevolge Schoon door de Poort vanuit de 
gemeente dient te worden afgewacht voordat de wijkraad een besluit kan 

nemen over het eventueel verstrekken van een bijdrage. 

Peter zal Germy Thielen van de gemeente vragen of het klopt dat het 
bestuur van Op ’t Nipperke niets meer bij de gemeente hoeft aan te 

leveren, zoals dit bestuur heeft aangegeven. 

Peter zal dit het bestuur van het wijkgebouw meedelen. 

 
Het DB heeft ook meegedeeld dat een wijkkrantje wordt opgesteld en 

uitgegeven. Dit gebeurt een keer per kwartaal. Het bestuur zal de Wijkraad 

minimaal een maand van tevoren de activiteiten voor de komende drie 
maanden digitaal doorgeven die plaats zullen vinden in Op ’t Nipperke. 

Plaatsing zal gebeuren in de lay-out zoals het bestuur dit aandraagt. 

 
21-09-2017: Impuls WRO – samen optrekken met Wijkraad Brabander? 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 

Locatie: Huize Cornelissen, Zandbleek 40 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Robert van Vonderen, 

Oksana Titova, 

Wim Manders, Peter Hanen 
 

 

Afwezig: Sylvia Heijnen 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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Wordt besproken na het overleg van 16 november 2017. 

 
4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2017-10-31_Mail_Volgende stap:  

De wijkraad vindt het onderwerp vreemd aandoen, omdat niet aangegeven 
wordt wat de eerste stap is geweest. De wijkraad vindt het onderwerp wel 

belangrijk. Peter zal de aanmelding verzorgen en wel voor twee personen. 

Judith en Oksana gaan hier naar toe op 19 januari 2018. 
 

- 2017-10-19_Hartgroep_Informatie: 

Deze mail wordt besproken in de werkgroep Zorg. Judith neemt dit mee. 

 
5. Voortgang werkgroepen 

- Werkgroep St. Anna: 

Robert heeft een mail gezonden aan Renschdael of het mogelijk is dat 
Renschdael een update te verstrekt van de ontwikkelingen. Daarnaast zijn 

een aantal concrete vragen gesteld. Het antwoord wordt afgewacht. 

 
- Werkgroep Zorg: 

De werkgroep is bij elkaar geweest. Ondanks dat in eerdere Wijkraad-

vergaderingen is aangegeven dat van de telefoon geen gebruik zou worden 

gemaakt, blijkt nu dat er wel degelijk in het verleden verzoeken via de 
telefoon zijn gedaan en dat diverse vragen zijn gesteld. Hier is helaas niets 

mee gebeurd. 

Ook de ergotherapeut heeft gereageerd, maar ook hier is niets mee gedaan. 
Dit wordt als frustrerend ervaren. Een werkgroeplid is gestopt en een ander 

lid is ernstig ziek. Er blijven nu nog twee leden over. 

De overlegmomenten van de werkgroep zijn teruggebracht naar één 

overleg. Gedacht wordt om nogmaals een flyer te verspreiden om een 
nieuwe impuls te realiseren. 

Robert geeft aan dat de info op de website ook nog aangepast kan worden. 

 
- Werkgroep Groen en Verkeer: 

Wim deelt mee dat Anke haar taken heeft overgedragen. Er is een concrete 

vraag ingekomen (zie ingekomen stukken: 2017-11-08_Mail_Penning-
meester_Inzake_Opmerkingen_Theo_Wels). Peter zal de heer Wels 

meedelen dat de werkgroep zijn bericht oppakt en de situatie zal bekijken 

en of meer klachten zijn. De werkgroep zal er bij hem op terugkomen. 

 
- Werkgroep Whatsapp: 

Geen actie. 

 
DNA’setje voor gestolen spullen. 

Peter heeft in het NOS Journaal (Artikel: Omroep Brabant /  Filmpje: 

Omroep Brabant) gezien dat de gemeente Roosendaal meebetaalt aan dna-
sets om gestolen goederen terug te vinden. Het schijnt in het verleden ook 

al te zijn verkocht. 

Peter stelt voor om de gemeente Roosendaal te vragen of dit goedje nieuw 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/271292842/Je+gestolen+spullen+zo+weer+terug+dna-setjes+voortaan+te+koop+bij+VVV.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?video/109008762/CSI+in+Roosendaal+gestolen+spullen+weer+terug+dankzij+DNA-vloeistof.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?video/109008762/CSI+in+Roosendaal+gestolen+spullen+weer+terug+dankzij+DNA-vloeistof.aspx
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is ten opzichte van het spul in het verleden en of de bijdrage door middel 
van subsidie wordt verstrekt. Daarna zal de wijkraad besluiten of de 

gemeente Venray gevraagd zal worden om de wijk Smakterheide als pilot te 

kunnen laten fungeren. 

 
6. Trends en ontwikkelingen gemeente Venray 

Het beleidsdocument wordt besproken. Oksana geeft aan dat er nagenoeg 

niets over cultuur is geschreven. Het stuk zal binnen de werkgroepen 
gebruikt worden als leidraad. Ook zal de WRO-DRO-vergadering (16 

november 2017) afgewacht worden. Judith, Wim en Robert gaan hier 

naar toe. 

 
7. Update website 

De website is up to date en enigszins aangepast. 

 
8. Rondvraag 

Het subsidiegeld: Het wijkkrantje wordt opgesteld. De offertes zijn 

aangevraagd. In het kader van het diner vanuit het Nipperke wordt ook 
gedacht aan een bijdrage. 

 

Er wordt teruggekomen op de brief van de Belastingdienst van 19 

september 2017. Peter zal een brief schrijven aan de Belastingdienst 
waarin aangeven wordt dat de stichting een onderneming is in de zin van de 

Wet op de Omzetbelasting 1968 en BTW-plichtig is. Dit heeft als voordeel 

dat de BTW afgetrokken kan worden bij betaling van facturen. 

 
9. Sluiting 

De volgende vergadering is op 21 december bij Peter. 


