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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. Barbra Scholten heeft de beslissing genomen 

om niet bij de wijkraad te gaan. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen. 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2019-01-04_02_Mail_Diana_Ummels_Wijkanalyse:  

Diana Ummels heeft nog niet gereageerd op onze opmerkingen. 
 
- 2019-01-16_Mail_Voorzitter_Cursus_Reanimatie: 

Hard voor Hart heeft inmiddels gereageerd. In november is er een avond 
geweest, maar daar is door een communicatiestoornis niemand verschenen. 

Hiervoor is een factuur bij Op ’t Nipperke binnengekomen. Die factuur wordt 
niet betaald. Judith zal het bestuur van Op ’t Nipperke vragen om de 
factuur te verzenden naar Hard voor Hart. 

Er zijn 8 mensen die de cursus willen doen. De stichting wil het niet meer 
op locatie doen. De aanpak van de stichting is niet bijzonder coöperatief. 

 
AED: Er moet een stroomvoorziening zijn bij het wijkgebouw. We kunnen er 
een bestellen. De kosten zijn ongeveer € 3.000. De onderhoudskosten zijn 

afhankelijk van een aantal factoren: soort AED, al dan niet een onderhouds-
contract, soort slot. Met het bestuur van Op ’t Nipperke wordt een afspraak 

gemaakt om dit te bespreken (plaats, stroomvoorziening, onderhouds-
contract). Wim en Judith zullen dit organiseren. 
De aanschaf wordt gebruikt als plan richting gemeente om aan de 

subsidieregels te voldoen. 
 

- 2018-12-19_02_Toekomstvisie_Venray: 
Trots op Venray: Groen (bossen), stad en dorp, filmpje 11 graden 

(ondernemersprijzen), Grote Kerk. 
Trots op Smakterheide: kleinschaligheid, diversiteit, rust, landgoed St. 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Cornelissen, Zandbleek 40 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

van Vonderen, Oksana Titova, 
Wim Manders, Peter Hanen 
 

 

Afwezig: Barbra Verschuren 
 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 
Wim Manders 
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Anna. 

Koesteren Venray: het dorpse karakter. 
Veranderen / Verbeteren: meer cultuur; afbraak kunstencentrum; 
verbreding werkgelegenheid → nu alleen pijlers als logistiek en agrarische 

sector → blijft dat zo goed gaan? 
Grote uitdaging: vergrijzing → ontwikkeling in de zorg; individualisme. 

 
Keuze voor Venray: Keuze tussen groen en industrie / landbouw? 

Keuze voor de wijk: Het kleinschalige en de onderlinge betrokkenheid in de 
wijk bevorderen of meer gaan voor het grootschalige. 

 
3 thema’s: Zorg en gezondheid, Groen en water, Samenleven en 
ontmoeten, Economie en werkgelegenheid. 

 
Droombeeld: - 

 
Peter zal dit doorgeven aan de gemeente. 
 

4. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep St. Anna: 

Er is nog geen gesprek geweest met Renschdael. 
 
Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen 

Wim geeft een toelichting. Er is een afspraak (6 februari 2019) gemaakt 
met de nieuwe medewerker.  

 
Werkgroep Zorg en Welzijn: 
Judith en Barbra hebben gesprekken gevoerd met een paar vrijwilligers. De 

provider heeft het nummer laten vervallen, omdat de telefoon langer dan 
een jaar niet is gebruikt. 

Er is een nieuw nummer aangevraagd: 06-26939222. 
De nieuwe vrijwilligers houden van aanpakken. Judith zal zich meer 
toeleggen als contactpersoon en minder inhoudelijk.  

 
Werkgroep Kids: 

Judith wil de werkgroep in maart bij elkaar roepen. 
 
Werkgroep Whatsapp: 

De groep groeit nog steeds. Wim en Judith zijn bij de politie geweest voor 
een bijeenkomst. 

 
5. Jaarvergadering 2019 

Door het bestuur van Op ’t Nipperke is gevraagd om de jaarvergaderingen 

gezamenlijk te doen. Dit is in beginsel mogelijk. Een plan is ook om het 
verkeersplan te presenteren / bespreken. 14 maart 2019 wordt als datum 

genoemd. Wim zal het jaarthema (veiligheid) organiseren; hij zal Joris Roth 
benaderen. Hij zal ook de kascommissie bij elkaar roepen. 
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6. Update website 

Robert optimaliseert de website met de nieuwe info (werkgroep Zorg en 
Welzijn en Kids). 

 

7. Voorstel agendapunten volgende vergadering 
Geen. 

 
8. Rondvraag 

Judith geeft aan dat Martin te Boome weer lid worden van de wijkraad. Hij 
wordt uitgenodigd voor de vergadering van februari 2019. 

 
9. Sluiting 

De volgende vergadering is op 21 februari 2019 en wel bij Robert, 

Maasheseweg 27. 


