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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. Judith deelt mee dat er gereserveerd is bij 
Wijn- en Bistrobar Samen op 11 december 2018 om 18.30 uur. 
 

Judith stelt voor om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Op 13 
december 2018 in Op ’t Nipperke. 

 
Op ’t Nipperke wil toch weer gebruik maken van Schoon door de Poort. Het 
bestuur heeft gesproken met de gemeente. Er wordt een werkgroep 

opgericht. Het bestuur heeft gevraagd aan de wijkraad of er iemand van de 
wijkraad lid wil worden van de werkgroep. Judith geeft aan dat zij de 

eerste bijeenkomst bijwoont en dan beslist of zij lid wordt van die 
werkgroep. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

Peter zal een huurovereenkomst opstellen voor opslag bij Oksana. 

Notulen zijn vastgesteld. 

 
3. PM’etjes 

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

 

4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 
- 2018-09-27_Mail_Penningmeester_Aan_Gemeente_Project_Zandbleek:  

Barbra zal bij Ron Berben navraag doen over de stand van zaken. 
 
- 2018-10-11_Mail_Gemeente_Vergaderschema_2019: 

Peter zal de gemeente het vergaderschema doorgeven. 
 

- 2018-11-08_Mail_Hard_Voor_Hart: 
Judith geeft een toelichting aan de hand van de mails. Afgewacht wordt met 
welk voorstel de stichting komt. 

 
 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Heijnen, Maasheseweg 59a 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, 

Robert van Vonderen, Oksana Titova, 
Wim Manders, Peter Hanen, 
Barbra  Verschuren 

 

 

Afwezig: - 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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5. Voortgang werkgroepen 

Werkgroep St Anna: 
Geen nieuws. De bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. 
 

Werkgroep Zorg en Welzijn 
Barbra Scholten wordt coördinator van Buren voor Buren. Er zijn nieuwe 

aanmeldingen voor vrijwillgerswerk. 
 
Werkgroep Kids 

St. Maarten wordt georganiseerd. Er zijn veel aanmeldingen. Er zal geen 
gebruik worden gemaakt van de geluidsinstallatie. Drinken zal via Op ’t 

Nipperke plaatsvinden. 
 
Werkgroep Verkeer 

Rotonde Noordsingel – Overloonseweg. Het plan is om de Overloonseweg 
voor te bereiden om hier weer een rondweg van te maken, vanwege de 

bouwplannen van het St. Annapark. De info is op de website gepubliceerd. 
 
Verkeersplan Smakterheide 

Volgens afspraak is er een schouw geweest met de gemeente. Is de 
wijkraad akkoord met de verdere aanpak zoals verwoord in de mail van 10 

oktober 2018. De uitslagen van de enquête bekendmaken. Dit kan in de 
wijkkrant. Er wordt gekozen om de uitslagen (zijnde een leesbaar overzicht) 

via een flyer bekend te maken. In de wijkkrant wordt er een referentie 
geplaatst, als ook op de site. Nog in november. 
Visualisatie gemaakt voor Jacob en ontvangen, vraag om classificering te 

maken, dec.-jan, dan voorstellen ter aanpak / verbetering. Intern 
bespreken werkgroep, bespreking wijkraad dan bespreking wijkbewoners in 

Maart 2019 i.c.m. jaarvergadering. Dit is naar Jacob Beens verzonden en de 
vraag is nu aan wijkraad of men hiermee eens is; akkoord bevonden. 
Reactie ontvangen van Jacob Beens; voorgelegd aan team verkeer i.v.m. 

proces; daardoor nu in wachtstand want wat te communiceren. Barbra 
neemt vragen mee naar Jacob; waarom terug naar team verkeer, Proces 

graag duidelijk voor volgende publicatie wijkkrant midden december. 
 
Verkeersbesluit. Er is een verkeersbesluit genomen door het college. Het 

verkeersbesluit raakt (de voorbereidingen van) het verkeersplan. Het 
besluit heeft te maken met de verkeersveiligheid van de NLW. Het is 

vreemd dat de gemeente dit niet heeft gecommuniceerd met de wijkraad en 
of werkgroep. Een lid van de werkgroep heeft de bekendmaking van het 
besluit per toeval ontdekt. Barbra zal Jacob Beens vragen of de gemeente 

hierover nog actief gaat communiceren. Barbra zal de wijkraad via de mail 
informeren. Als de gemeente niet communiceert, zal de wijkraad dit via de 

website zelf doen. Sowieso zal op de flyer (enquête) aangegeven worden 
dat er ontwikkelingen zijn op dit punt. Een verwijzing naar overheid.nl zal 
erbij worden gezet. 
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Wat is de rol van de werkgroep vs. Wijkraad? De voorbereiding vindt plaats 

in de werkgroep. Besluitvorming vindt plaats in de wijkraad. 
 
Werkgroep Whatsapp: 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

6. Verkeersplan Smakterheide 
Zie werkgroep Verkeer. 

 
7. Update website 

Robert zal de website aanpassen en updaten. 

 
8. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Geen. 

 
9. Rondvraag 

Niemand. 

 
10. Sluiting 
 


