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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. Judith doet een mededeling van 

huishoudelijke aard. 
 
Judith licht toe dat er een gesprek komt met de wethouder. Een gesprek 

wordt noodzakelijk geacht. Met name speelt de communicatie van de 
gemeente in de 2 projecten (Zandbleek / verkeersmaatregelen) die lopen 

binnen onze wijk. Het gesprek is gepland op 23 mei 2019 om 17.00 uur. 
 
Wim laat een folder van de glasvezelaanleg zien. Deze is bezorgd in het 

centrum. Er worden ook wijken met naam en toenaam genoemd. Judith 
heeft Bart Lemmen (voorzitter Glasweb) gevraagd om de wijkraad te 

informeren wanneer dit in onze wijk gaat spelen. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 

 
3. Notulen Jaarvergadering 

Van de gemeente is reeds een akkoord op het financieel jaarverslag 

gekomen. Er wordt nog gezocht naar de naam van het tweede lid van de 
kascommissie. Zij heet Mieke van Loon. Dit wordt nog toegevoegd aan het 
verslag. 

 
4. Bezoek Sjef Wester inzake Dialoogtafel 

Judith heet Sjef welkom. Sjef is voornemens om wederom een Venray in 
dialoog met de wijkbewoners aan te gaan. Sjef licht toe dat hij lid is van 

een stichting die dialogen organiseren met een maatschappelijk onderwerp. 
Sjef wil graag dat de wijkraad faciliteert in gespreksruimte en koffie. Hij 
vraagt naar de mogelijkheden hiertoe. Het gaat om een dialoogtafel van 

maximaal 8 personen. Er is verder geen publiek aanwezig. Afhankelijk van 
de respons worden dialoogtafels georganiseerd. Sjef denkt zelf aan een keer 

in de 2 maanden. 
Judith stelt voor om in september een dialoogtafel op te zetten en dat de 
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wijkraad hierin faciliteert (kosten m.b.t. huur van de keuken in het 

wijkgebouw en de koffie / thee). Sjef zal zelf een stukje aanleveren voor 
Smakterheide Nieuws. Dit zal begin juni door Sjef worden aangeleverd. 
Voorgesteld wordt om ook een terugkoppeling te geven in Smakterheide 

Nieuws. 

 
5. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2014-04-09_Enquete gebiedsregie:  

Het DB vult de enquête in en koppelt terug naar de Wijkraad. Daarna wordt 
het aan de Wijkraad voorgelegd. 
 

- Keep it Clean: 
Voorgesteld wordt om dit weer te doen. Flyer en Smakterheide Nieuws. 

 
- Raayland College Onderzoek Smakterheide: 
Barbra zal kijken of er voor Smakterheide een Wijk Ontwikkelingsplan is. 

Robert zal de VWO-leerlingen informeren. 
 

6. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Whatsapp 
Nieuwe aanmeldingen zijn verwerkt. Wim gaat met Judith Poels naar een 

bijeenkomst over buurtbeveiliging. 
 

Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen 
Het plan is klaar. Van de uitstaande actiepunten zijn de reacties binnen. 
Wim deelt verder mee dat de communicatie vanuit de gemeente (diverse 

medewerkers, kosten liggen ineens bij de wijkraad, uitvoering van het plan 
in 2021 (waarom dan een bewonersavond in mei organiseren)) onder de 

maat is. Dit wordt meegenomen in het gesprek met de wethouder. 
 
Werkgroep St. Anna 

Martin deelt mee dat hij met een wijkbewoner bij de gemeente is geweest. 
Hij heeft vernomen dat er enkele wijzigingen worden doorgevoerd in het 

bestemmingsplan. Het college gaat om 21 mei 2019 reageren op de 
zienswijzen. Op 17 juni 2019 komt het bestemmingsplan in de 
gemeenteraad. 

 
Werkgroep Kids 

De Nationale buitenspeeldag is op 12 juni 2019. Gesprekken zijn geweest 
met leveranciers. Het programma is klaar en de flyer is gemaakt en zal 
worden verspreid. 

 
Werkgroep Zorg en Welzijn 

Buren voor buren loopt niet goed. Judith geeft een toelichting hierover. 
Een nieuwe AED is aangekocht. Deze wordt binnenkort opgehangen. 

Gedacht wordt aan een PR-momentje. 
Judith zal de Peel en Maas vragen om hierbij aanwezig te zijn. Judith geeft 
ook aan dat er mailcontact is over de reanimatiecursus. 
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Schoon door de Poort: Wat kunnen we betekenen voor het wijkgebouw? 

Judith geeft hierover een korte toelichting.  
 
7. Wijziging toekomst WRO 

Wat is de toekomst van de WRO? Dit gaat ook iets betekenen voor onze 
wijkraad. Gedacht wordt om de structuur aan te passen. Gedacht wordt om 

wat meer structuur aan te brengen in het WRO. Agendapunten moeten in 
onze wijkraad ook besproken worden als vast agendapunt. Het WRO is nu 
verworden tot een soort politiek orgaan. Onze wijkraad moet haar visie, 

stem en standpunt laten horen. Vallen de vergaderingen samen of komt een 
WRO-vergadering, dan moet het DB een standpunt moeten innemen. 

 
Voorgesteld wordt dat er iemand aanwezig zou moeten zijn bij Rooy-In. Dit 
is op 18 mei 2019. Verzocht wordt aan allen om te kijken wie hier naar toe 

zou kunnen gaan. Terugkoppelen via de mail. 

 
8. Update website 

Er moet nog een foto van de werkgroep Zorg op de website. Robert zet 

diverse onderwerpen op de site. 
 
9. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Keep it Clean 
WRO (standaard). 

Scrooge (standaard) 
Voornemen huisvesting arbeidsmigranten in Smakterheide 
Uitwerking uitlenen geluidsinstallatie. 

 
10. Rondvraag 

Barbra vraagt of zij een andere rol had kunnen spelen als contactpersoon, 
gelet op het aankomende gesprek met de wethouder. Unaniem wordt 

aangegeven dat Barbra niet meer had kunnen doen. Het ligt aan de 
communicatie bij individuele medewerkers van de gemeente. 
 

Wim vraagt naar het plan of voornemen van de gemeente van het 
huisvesten van arbeidsmigranten in de wijk. Wim vraagt zich af of dit een 

agendapunt zou moeten worden en of wij de wijk al moeten informeren. Het 
is nu nog onduidelijk wat de status is. Barbra zal bij de gemeente nagaan 
wat de status is. Dit onderwerp komt terug op de volgende vergadering. 

 
Robert vraagt om een uitwerking of richtlijnen voor het uitlenen van de 

geluidsinstallatie. Komt terug op de volgende vergadering. 
 
Judith vraagt wat de status is van de mestfabriek. Barbra zal dit navragen 

bij de gemeente. 

 
11. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.35 uur. Volgende vergadering bij 

Martin. 


