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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. 

 
Er wordt gesproken over de activiteiten van Sylvia. Gevraagd wordt of zij 
wil deelnemen aan een werkgroep. Ze heeft interesse in de werkgroep Zorg, 

maar de vergadertijden zijn overdag. Judith geeft aan dat ze gaat 
bespreken in de werkgroep of de vergaderingen op een ander tijdstip 

kunnen. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn akkoord. 
Er is gesproken over de bijeenkomst van 8 januari 2018. Het DB gaat hier 

naar toe (Peter sowieso als gemeenteambtenaar). Peter geeft aan dat 
Barbra Verschuren onze contactpersoon wordt. 

 
3. PM’etjes 

20-04-2017: discussie over de bijdrage van de keuken 

De wijkraad heeft geen reactie meer gekregen van Op ’t Nipperke. Besloten 
wordt dat de wijkraad dit onderwerp parkeert totdat het bestuur van het 

wijkgebouw zelf met een reactie komt. 
Er is een bedrag begroot hiervoor. Het bedrag wordt besteed aan een 
gadget voor de wijkbewoner; wellicht een pen o.i.d. bij het wijkkrantje. 

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

Judith stelt voor om op 8 januari 2018 de voorzitter te spreken. 

 
4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- Glasweb:  
Robert heeft gesproken met Anita Emonts. Hij heeft met haar afgesproken 

dat Peter Anita een mail sturen met de vraag hoeveel personen zich 
hebben aangemeld voor Glasweb en welk percentage dit is voor de wijk 

Smakterheide. 
 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Hanen, de Seilier 57 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

van Vonderen, Oksana Titova, 
Wim Manders, Peter Hanen 
 

 

Afwezig: - 
 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 
Wim Manders 
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- Prinseninstallatie: 

Wim en Judith gaan naar de Prinseninstallatie. Peter zal hen aanmelden 
bij de gemeente. 
 

5. Voortgang Werkgroepen 
St. Anna 

De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. De gemeente is bezig met 
het wijzigen van het bestemmingsplan. Martin te Boome is naar de 
bijeenkomst in de Brabander geweest. Het was dezelfde bijeenkomst als bij 

Smakterheide. 
 

Werkgroep Verkeer, Groen en Veiligheid 
Iemand van de werkgroep is naar de bijeenkomst in Oostrum geweest 
m.b.t. inbraakpreventie. Zij heeft een kort verslagje hiervan gemaakt. Het 

was een zinvolle bijeenkomst. Wim zal de links naar bepaalde sites 
doorzetten naar de wijkraad. Dit wordt een onderwerp voor 2018. 

 
Werkgroep Zorg en Welzijn 
De werkgroep is bij elkaar geweest. Besloten is om in het wijkkrantje aan te 

geven wanneer het telefonisch spreekuur is. Tevens wordt nagedacht of er 
een onderwerp is t.b.v. de jaarvergadering. De werkgroep zal op 11 januari 

2018 een bijeenkomst bijwonen bij de ouderenvereniging Ons Genoegen. 
 
Werkgroep Whatsapp 

Er is een berichtje gepost dat niet voor de werkgroep is bestemd (het 
konijn). Er wordt nagedacht of het reglement niet iets versoepeld kan 

worden. Je moet nu de politie gebeld hebben en wellicht zijn er ook 
verdachte omstandigheden waar je dat nog niet meteen doet, maar waar 
een melding op de Whatsapp-groep wel gewenst is. 

 
6. Kruising Spurkterweg – Paul Burgmanstraat 

Er zijn een aantal bewoners in de buurt gevraagd. Oksana geeft dat niet alle 
bewoners gevraagd zijn. De vraag rijst wie contact opneemt met de 

gemeente. Besloten wordt dat de wijkraad contact opneemt met de 
gemeente. De mail van Karin van Broekhoven van 4 december 2017 zal 
door Peter worden doorgezet naar de verkeerskundige van de gemeente. 

Peter zal de heer Wels in de cc zetten, zodat hij op de hoogte is van de 
actie van de wijkraad. 

 
7. Voortgang Wijkkrantje 

Judith geeft een toelichting van de opzet van het wijkkrantje. Er komen nog 

een paar aanvullingen in. Wikiprints wordt aangewezen als drukker. Er moet 
een factuur komen vóór 31 december 2017. Judith zorgt dat het krantje 

digitaal bij Robert wordt aangeleverd. Robert draagt zorg voor verzending 
aan Wikiprints. Het wordt in week 52 bij Wikiprints aangeleverd. De pennen 

worden besteld en zullen worden gevoegd aan het wijkkrantje. Wim draagt 
zorg voor verspreiding. 
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8. Update website 

Alle info is verwerkt. 

 
9. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Jaarvergadering. Voorgesteld wordt om de jaarvergadering op 22 maart 
2018 te houden. Peter zal bij Op ’t Nipperke navragen om de zaal te 

reserveren. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. 
 

Concept-jaarrekening. Wim zorgt dat deze dan gereed is en kan worden 
besproken. 

 

10. Rondvraag 
Geen. 

 
Sluiting 
De volgende vergadering is op 18 januari 2018 en wel bij Oksana, 

Dr. Kortmannweg 21. 
 

 


