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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
Dave en Barbra stellen zich voor; de wijkraadleden stellen zich ook aan hen 
voor. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

- Notulen zijn accoord. 
- Peter heeft contact opgenomen met de verkeersdeskundige omtrent 
kruising Spurkterweg – Paul Burgmanstraat, en de zaak is in behandeling. 
- De wijkkrant is uit en is goed ontvangen. 
- Jaarrekening wordt op de wijkraadagenda van Februari worden gezet. 
Wim zal deze vooraf inbrengen. 
- De geplande jaarvergadering op 22 maart 2018 wordt een week vervroegd 
(15 maart 2018) ivm beschikbaarheid Op ’t Nipperke. De aangepaste datum 
wordt via website en aparte flyer gecommuniceerd. Robert zal voor 
Februari een concept flyer gereed hebben. De wijkraad vergadering op 15 
maart verschuift dan naar 22 maart. 

 
3. PM’etjes 

- Er is nog geen verzoek tot bijdrage (n.a.v. binnengekomen offertes) aan 
vereniging wijkgebouw Op ’t Nipperke omtrent de keuken. 
- Judith is er niet aan toegekomen om Olaf omtrent het samen optrekken 
met de Brabander te spreken. Wordt bij eerstvolgende WRO (25 januari) 
opgepakt. 

 
4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- Emails omtrent naam wijkkrant: Positief om te zien dat er veel suggesties 
voor namen zijn gedaan, en we de wijk zo goed hebben weten te bereiken. 
Zie ook punt 7. 
 
- Verzoek tot vermelden werving Sing van Christel van Raaij in wijkkrant: 
wij willen de wijkkrant niet laten verworden tot een gratis wervingsorgaan, 
en de inhoud (in ieder geval de eerste periode) primair voor en door de wijk 
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invullen. Anderzijds willen we non-profit organisaties met cultuur-
maatschappelijk belang wel de ruimte geven, maar het is niet geheel 
duidelijk hoe commercieel dit koor wordt gerund. 
De wijkkrant redactie (Judith, Peter, Robert) zal een richtlijn gaan 
opstellen wat we wel en niet in de wijkkrant willen opnemen; input voor 
volgende vergadering. 
 

5. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Veiligheid, Verkeer en Groen: status t.a.v. een aantal lopende / 
afgewikkelde punten wordt gechecked met de wijkraad. Wim zal feedback 
geven naar de werkgroep. 
Feedback van de ‘Waak voor inbraak’ avond in Oostrum is dat het ook 
interessant is om in onze wijk te houden. Nog geen concrete plannen. 
 
Werkgroep Zorg en Welzijn: contact met Ouderenvereniging is geweest. 
Buren helpen Buren principe heeft nu in een 6-tal hulpvragen geresulteerd; 
wordt actief achteraan gegaan, zie ook agendapunt 6 (VOG). 
Een vraag voor de werkgroep VVG wordt doorgespeeld. 
 
Werkgroep St. Anna: informatieavond van de Brabander is bijgewoond; 
presentatie bestemmingsplan op 22 januari wordt bijgewoond. De 
Limburger heeft contact met ons opgenomen, wat in een kort stuk in de 
krant heeft geleid. 
T.a.v. de geplande ontsluiting vanuit het Landgoed St. Anna (richting 
Overloonsweg) zal met de wijkraad van de Brabander contact worden 
opgenomen. 
 
Werkgroep Whatsapp: n.a.v. wijkkrant zijn er nieuwe aanmeldingen. Verder 
geen nieuws. 

 
6. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) tbw vrijwilligers 

Volgens informatie van de gemeente is er een landelijke regeling dat 
vrijwilligers gratis een VOG kunnen verkrijgen (maar daar voldoen onze 
vrijwillgers niet aan), maar de gemeente verstrekt ook aan vrijwilligers in 
Venray die werken voor een organisatie een gratis VOG. Judith gaat hier 
verder achteraan. 

 
7. Wijkkrant 

Gezien de enthousiaste ontvangst komen er dus zeker volgende edities. 
Robert zal de (gecorrigeerde) PDF versie ook op de website zetten. 
Volgende keer zullen we 350 exemplaren laten drukken, om reserves te 
hebben en een aantal in Op ’t Nipperke te leggen. 
Het idee om de buurtbewoner aan het woord te laten zullen we oppakken. 
Idem voor de reanimatie cursus. 
Er is behoefte aan een planningsschema (copy/opmaak/drukken/bezorgen) 
voor elke kwartaal; edities zullen verschijnen in Januari, April, Juli en 
Oktober. 
De gedane naamsuggesties worden voor de volgende wijkraadvergadering 
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op een rij gezet en dan maken we een keuze. 
De wijkkrant redactie zal deze genoemde punten meenemen. 

 

8. Website 
Update van agenda voor 2018 is nodig (actie Robert) en nieuwe foto’s zijn 
nodig. Peter zal een appje rondsturen om een datum voor de foto’s te 
prikken. 
 

9. Agendapunten volgende vergadering 

- Voorbereiden jaarvergadering 
- Concept jaarrekening 
- Wijkkrant aanpak en naamskeuze 
 

10. Rondvraag 

Dave Groenen heeft een document rondgestuurd over de wijkagenten. Er 
zullen verschuivingen plaatsvinden: ipv 1 wijkagent voor één wijk (was 
Harold Jacobs, die is nu naar een ander gebied) komen er nu 3 wijkagenten 
voor één gebied. Deze verschuiving is nu gaande en communicatie hierover 
wordt nog georganiseerd. Wij wachten hierop alvorens te bespreken en 
e.e.a. te melden naar de wijk. 

 
11. Sluiting 

Judith sluit de vergadering om 21:37. 
 


