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Beste wijkbewoners,
Op 21 maart j.l. vond de jaarvergadering plaats. Nadat zowel
wijkraad Smakterheide als Vereniging Wijkgebouw Op ‘t
Nipperke hun jaarverslagen hadden gepresenteerd was het
de beurt aan ex-inbreker Evert.
Rond 13:00 uur diezelfde dag, kwam Evert aan in onze wijk.
Na een kop koffie ging hij de wijk in. Als preventieadviseur en
om te kijken of wij als wijkbewoners waakzaam waren.
Maakte we melding bij de politie van verdachte situaties in de
wijk? Maakte we gebruik van de buurtpreventie app om
elkaar te waarschuwen?
Een aantal wijkbewoners vond fietssleutels in de brievenbus,
anderen zagen Evert voor de deur staan met de huissleutels
van hun woning in de hand. Op de foto’s tijdens de
presentatie zagen we hoe makkelijk we het als wijk voor Evert
gemaakt hadden om in schuurtjes, garages en zelfs in
woningen te komen.
In een snel en confronterend verhaal liet Evert zien hoe we
als wijk gereageerd hadden: ….helemaal niet….
Diverse mensen hadden wel wat gezien, gevoeld en zichzelf
afgevraagd, maar niemand was overgegaan tot actie.
De buit van Evert was groot geweest en al lang en breed in
Groningen weggestopt voordat er ook maar iemand iets
gemeld had.
Wijkagenten Harold Jacobs en Marcel Deenen hebben deze
avond ook deels meegeluisterd naar het verhaal van Evert.
De komst van Evert is niet bedoeld om angst aan te wakkeren
maar om ons bewust te maken van wat we wel/niet doen en

de mogelijke gevolgen daarvan. De avond werd goed bezocht
en de mensen die erbij waren spraken van een avond om nog
eens over na te denken….
Belangrijkste tip van Evert: bij signalement, let op de
schoenen: de rest van de kleding kan snel omgewisseld
worden, schoenen niet.
Bij niet pluis gevoel; melding maken! Dit werd ook nog eens
onderschreven door de wijkagenten. Dus: niet twijfelen, maar
doen is het advies. Beter gemeld en niets aan de hand, dan
niet gemeld en aan uw buren uitleggen dat u wel vanalles
gezien heeft en het wel vreemd vond maar toch niets
ondernomen heeft op de dag dat bij hen het huis leeggehaald
werd. In een video werd duidelijk: er zitten slechts 5 min.
tussen binnenkomen, alles overhoop halen en met tassen vol
de woning weer verlaten.
Wees alert en handel!
Judith Cornelissen
Voorzitter Wijkraad Smakterheide
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Wijkraad Smakterheide:
Op dit moment bestaat de wijkraad uit de volgende leden:
Voorzitter: Judith Cornelissen
Secretaris: Peter Hanen
Penningmeester: Wim Manders
Lid van de wijkraad: Robert van Vonderen
Lid van de wijkraad: Oksana Titova
Lid van de wijkraad: Sylvia Heijnen
Lid van de wijkraad: Martin te Boome
U kunt ons volgen via www.smakterheidevenray.nl
Hier vindt u de notulen van de vergaderingen, de
ontwikkelingen binnen de diverse werkgroepen en andere
relevante informatie over Smakterheide.
U kunt ons per mail bereiken: info@smakterheidevenray.nl
Hier kunt u zich ook aanmelden indien u graag een
vergadering van ons bij wilt wonen, of een punt ter
bespreking aan wilt dragen. De vergaderdata staan op de site,
de vergaderlocatie rouleert.
Wilt u iets kwijt voor het Smakterheide Nieuws?
Meld het dan op redactie@smakterheidevenray.nl

Werkgroepen:
Diverse onderwerpen die spelen in de wijk zijn ondergebracht
in werkgroepen. Hieraan nemen een aantal wijkbewoners
actief deel. Dit zijn de werkgroepen: St Anna, Zorg & Welzijn,
Veiligheid, Verkeer & Groen, Kids en WhatsApp
Buurtpreventie Smakterheide.
Wilt u ook deel uitmaken van een werkgroep? Dat kan, meld
u aan via onze website.
Werkgroep St Anna
Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim
Manders, Robert van Vonderen, Frank van Houdt, Oksana
Titova, Mariëlle van Bracht
Op 5 februari is gesproken met Renschdael over de
voortgang.
Het bestemmingsplan is nog niet definitief, streven is om dit
medio 2019 gerealiseerd te hebben.
Restauratie van de buitenkant van hoofdgebouw, kapel,
mortuarium en keuken start voorjaar 2019. Daarnaast zal
medio 2019 ook gestart worden met de renovatie van het
centrumgebouw (waar voorheen gestemd werd), streven is
om dit begin 2020 in gebruik te nemen.
Achterin het park is het explosieven onderzoek gestart en er
wordt gestreefd om de verkaveling hiervan te starten zodra
het bestemmingsplan goedgekeurd is. Streven is om hier 75
tot maximaal 80 woningen te realiseren.

Werkgroep Kids
Saskia Nelissen, Cecile Peeters, Judith Cornelissen
Wij zijn achter de schermen weer begonnen met het
uitwerken van ideeën voor de Nationale Buitenspeeldag, dit
jaar op woensdag 12 juni.
We hopen weer veel kinderen te verwelkomen zodat er weer
heerlijk gespeeld kan worden op en rondom het
kunstgrasveld aan de Zandbleek.
kids@smakterheidevenray.nl
Werkgroep Zorg & Welzijn
Ans Ewalts, Gerrie Vink, Barbra Scholten, Mariëlle Heldens,
Judith Cornelissen
Buren voor Buren:
Coördinatie: Barbra Scholten
Iedere vrijdag bereikbaar tussen 12:00 en 13:00 uur op
nummer: 06-26939222
Mocht u graag een keer iets doen voor een wijkbewoner dan
horen we dat uiteraard graag. Ook wanneer u graag een keer
hulp ontvangt van een wijkbewoner dan kunt u zich melden.
We zijn ook bereikbaar via mail:
werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl
De nieuwe reanimatietraining staat gepland. De mensen die
zich hiervoor opgegeven hadden hebben hierover bericht
ontvangen. Mocht u ook een basistraining reanimatie & AED
willen volgen, neem dan gerust contact op. Bij voldoende
deelnemers starten we weer.

Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen
Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van
Broekhoven, Wim Manders
Zoals u weet zijn we op dit moment druk doende met de
aanzet tot een nieuw verkeersplan voor Smakterheide.
Hiervoor hebben we begin september 2018 een enquête
gehouden over de verkeerssituatie en ervaren knelpunten in
onze wijk. Als vervolg hierop zijn we op 10 oktober 2018 in
gesprek geweest met de heer Beens, verkeerskundige bij
Gemeente Venray. We hebben toen het volgende
stappenplan besproken:
1. Terugkoppeling aan de bewoners van Smakterheide van de
opgehaalde input uit de enquête, middels brief/flyer
geanonimiseerd;
Okt/Nov 2018 via wijkraad
2. Op kaart uitzetten van de resultaten uit de enquête, zodat er
een soort visualisatie ontstaat van de meest genoemde
knelpunten;
Nov/Dec 2018 werkgroep
3. Een eerste verkeerskundige analyse, met een soort
classificering op basis van oa veiligheid, mogelijkheden/
onmogelijkheden, kosten;
Dec/Jan 2019 J. Beens
4. Voorstel ter verbetering;
Dec/Jan 2019 J. Beens
5. Overleg / bijeenkomst met de werkgroep over analyse en
verbetervoorstellen;
Jan/Febr 2019 Werkgroep/J. Beens
6. Communicatie naar wijkbewoners middels bijeenkomst in Op
t Nipperke over verbetervoorstellen, draagvlak creëren,
Mrt 2019 Werkgroep/J. Beens
maatwerk leveren;
Actiepunten 1 en 2 zijn inmiddels door de werkgroep
uitgevoerd.
Daarna hebben we op 6 februari een eerste concept
verkeerplan Smakterheide gekregen van Gemeente Venray.

Ondertussen heeft Gemeente Venray ervoor gekozen om de
verdere behandeling te laten uitvoeren door adviesbureau
Kragten, in de persoon van Bjorn Loenis. Dit bureau zal
Gemeente Venray ondersteunen bij verschillende
verkeerskundige vraagstukken en projecten, zo ook
Smakterheide.
Op 14 februari jl. hebben we dit concept met elkaar
besproken en is de feedback toegevoegd aan het definitieve
verkeersplan.
Op dit moment zal de Gemeente aan de slag gaan met de in
het plan genoemde aandachtspunten waarbij
oplossingsrichtingen worden voorgedragen. Voor elk
aandachtspunt worden de voor- en nadelen en een globale
prijsindicatie bepaald. Verder worden er nog
verkeerstellingen en parkeerdrukmetingen uitgevoerd.
Op moment dat dit gereed is, naar verwachting maart/april
2019, kunnen we een datum in mei prikken om het geheel
met de wijkbewoners te bespreken tijdens een openbare
bijeenkomst in Wijkgebouw Op ’t Nipperke.
Indien er dan voldoende draagvlak is voor voorgestelde
maatregelen, kunnen deze ingepland en uitgevoerd worden.
Een en ander duurt helaas langer dan gewenst en
afgesproken, maar is ook een gegeven. Binnen onze
mogelijkheden doen we er alles aan om het proces te
voorspoedigen.
Uiteraard zullen we u over verdere stappen op de hoogte
houden.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dat kunt u die altijd
plaatsen via
werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl

Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide
Judith Poels, Wim Manders
Het blijft belangrijk dat we met elkaar bewaken de gemaakte
afspraken te hanteren:
WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide maakt gebruik van
de ‘SAAR’-methode
S:
Signaleer Merk een verdachte situatie op.
A:
Alarmeer Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed)
en geef door wat u ziet: persoonskenmerken (geslacht,
lengte, huidskleur etc.) en voertuigkenmerken (kleur,
merk, type, kenteken).
A:
App Deel je waarneming met de groep en meld dat je
hebt gealarmeerd.
R:
Reageer Spreek bijv. de verdachte persoon aan, mits
veilig en zonder risico.
Wilt u deelnemen aan de WhatsApp groep?
Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar:
buurtpreventiesmakterheide@gmail.com
Heeft u vragen / opmerkingen?
Mail dan naar:
werkgroepwhatsapp@smakterheidevenray.nl
Ook kunt u de leden persoonlijk aanspreken.

Uit de notulen van de jaarvergadering 2019
Op 21 maart jl. heeft de jaarvergadering van de wijkraad
plaatsgevonden. Hieronder volgt een korte samenvatting van
de jaarvergadering. De notulen in zijn geheel vindt u op onze
website.
Na de opening en de inleidende woorden door de voorzitter,
zijn de activiteiten van de wijkraad en de werkgroepen
besproken. Aangezien de avond goed gevuld was, zijn de
activiteiten van alle werkgroepen kort toegelicht.
In de werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen is stilgestaan bij
het voornemen van de gemeente om verkeersmaatregelen te
treffen in onze wijk (op de kruising van de Dr. Kortmannweg –
Spurkterweg – Smakterweg – Industriestraat).
Vanuit de werkgroep St. Anna is de voortgang van de
bestemmingsplanprocedure nader toegelicht.
De voorzitter geeft bij de toelichting van de werkgroep Zorg
en Welzijn aan dat er plannen zijn om een tweede AED te
plaatsen. Er is nu een AED aanwezig aan de Bosweg (bij
Houthandel Van Ophoven). De tweede AED wordt
opgehangen aan het wijkgebouw Op ’t Nipperke aan de St.
Odastraat.
De werkgroep Kids timmert ook aardig aan de weg. Zo is er
met succes de 2e St.-Maartenoptocht georganiseerd en is de
Nationale Buitenspeeldag verworden tot een groots
evenement.
Vanuit de werkgroep WhatsApp Buurtpreventie
Smakterheide wordt aangegeven dat er nu 106 deelnemers
zijn.

De wijkraad heeft haar financiën goed op orde. De financiële
situatie vindt u in de notulen.
Hierna heeft Vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke haar
jaarverslag toegelicht.

Jaarvergadering 2019 - wijkraad Smakterheide en
Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke

Kennismaken met Chantal Marcellis
Chantal Marcellis (50) is één van de vrijwilligers van Buren
voor Buren.
Een tijdje geleden gingen de coördinator van Buren voor
Buren, Barbra Scholten, en voorzitter van de wijkraad, Judith
Cornelissen, op de koffie bij Chantal om verder kennis te
maken.

Chantal woont sinds 3 jaar, samen met haar man Henk
Ketelings en zoon Tim, op Noordeinde in de wijk
Smakterheide. Na een intensieve verbouwing van het huis
hebben ze hier echt hun plek gevonden. Dochter Britt woont
op zichzelf.
Chantal beschrijft de wijk als heel gemengd. Het gezin ervoer
meteen een klik met de buren, bedrijvigheid in de straat en
ook met de mensen van Dichterbij, die met regelmaat langs
wandelen, maken ze graag een praatje. Ze waren snel
gewend. Eerder woonde ze in Ysselsteyn, Bruukske en
Wanssum. Chantal werkt op Vincentiushof als verzorgende.

In de wijkkrant las Chantal de vraag om vrijwilligers voor
Buren voor Buren. Hierop heeft ze zich aangemeld en
inmiddels zorgt ze twee keer per jaar dat de tuinen van een
paar mensen uit de wijk in het voorjaar en in het najaar op
orde zijn.
“Dit geeft een goed gevoel,” zo vertelt Chantal. “ Sommige
mensen zien er tegenop op de tuin klaar te maken en ik heb
er juist plezier in om dit te doen, het is zelfs mijn hobby.
Dubbele winst dus, mensen blij en ik ga met een goed gevoel
naar huis.”
Chantal omschrijft dat ze met iedereen, waar ze als vrijwilliger
komt weer een andere klik, een ander contact heeft. Ze start
altijd met een kopje koffie samen met de wijkbewoner. Er
wordt dan besproken wat er moet gebeuren. Dan gaan ze, als
het kan, samen aan de slag, als dit niet kan om welke reden
dan ook dan doe ik het alleen, aldus Chantal. Deze momenten
van contact omschrijft Chantal als gezellig en erg belangrijk.
“De mensen waar ik de tuinen voor verzorg zijn erg dankbaar.
Het is mooi om verrast te worden met een kerststukje of een
chocolade letter met een gedichtje aan het einde van het
jaar. Dit is natuurlijk niet nodig, het laat wel zien hoe
dankbaar de mensen zijn.”
Helpend handje nodig of helpend handje zijn in de wijk?
Neem gerust vrijblijvend contact op met Barbra Scholten,
coördinator van Buren voor Buren.
De contactgegevens vindt u in het Smakterheide Nieuws
onder werkgroep Zorg & Welzijn.

WhatsApp buurtpreventie Smakterheide
In mei 2016 zijn we in onze wijk gestart met de WhatsApp
buurtpreventie. Inmiddels zitten we op 106 deelnemers. Het
is gelukkig rustig in de appgroep, maar dit betekent niet dat
er niets gebeurt in de wijk. Des te meer mensen er mee doen,
des te veiliger onze wijk wordt. Doet u al mee? Vraag uw
buren ook eens of ze al mee doen! Opgeven kan via
buurtpreventiesmakterheide@gmail.com
Op woensdag 17 januari bezochten Wim Manders en Judith
Poels een bijeenkomst van de politie over de WhatsApp
buurtpreventie. We waren met ongeveer 20 burgers en er
werd uitleg gegeven en we kregen tips. We zijn als wijk trots
dat we de WhatsApp buurtpreventie goed op poten hebben
staan. De politie gaf aan dat na een landelijk onderzoek is
gebleken dat er 60% minder straatroven, inbraken en
overvallen zijn door de WhatsApp buurtpreventie.

Verder gaf de wijkagent duidelijk aan dat, wanneer je iets niet
vertrouwt en je onderbuikgevoel zegt dat er iets niet klopt, je
het beste 112 kan bellen en meteen op de buurtpreventie

app kunt melden wat je gezien hebt. Een goed signalement
van de mogelijke dader is daarbij van groot belang. Wat is nu
een goed signalement?

Op de volgende bladzijde vind je tips. Knip deze bladzijde uit
de wijkkrant en hang deze in huis op!
Verschillende buurtbewoners hebben ook al een sticker van
de WhatsApp buurtpreventie op een zichtbare plek hangen.
Dit schrikt mensen mogelijk af om in te breken. Wil je ook een
sticker ontvangen? Mail even naar
buurtpreventiesmakterheide@gmail.com zodat wij de sticker
bij je in de bus kunnen gooien.

Goede Doelen Venray:
De 4e ronde komt er aan!
Goede Doelen Venray organiseert de jaarlijkse gezamenlijke
collecte in Venray. De vorige collecte in 2018 was weer een
succes. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien
landelijke goede doelen geld in te zamelen. In totaal is ruim €
77.000 opgehaald.
Voor veel mensen is het inmiddels een vertrouwd
verschijnsel: de envelop in de bus en in de week erna bezoek
van de collectant.
De nieuw ronde van de gezamenlijke collecte wordt
gehouden van dinsdag 23 april tot en met maandag 29 april
2019. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang.
Alle inwoners ontvangen in de week vóór 23 april een brief,
waarin aangegeven kan worden welke goede doelen men wil
steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden
voor een machtiging of voor de schenking van een contant
bedrag in de bijgevoegde retourenvelop. De envelop wordt
een week later weer opgehaald. De goede doelen die
deelnemen in Venray: Nederlandse Hartstichting, Longfonds,
Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding,
Hersenstichting, Nederlands Brandwondenstichting,
Nierstichting, Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds, Reuma
Nederland, Amnesty International, Prinses Beatrix Spierfonds,
Nationaal fonds kinderhulp, Maag Lever Darm stichting, MS
fonds en het fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Hoe herkent u de collectant van Goede Doelen Venray?
U herkent de collectant aan de emmer, die voorzien is van het

logo van Goede Doelen Venray. De collectant kan zich
legitimeren met een ID-kaartje van Goede Doelen Venray.
Loopt u de collectant mis? Dan kunt u de envelop tijdens de
collecteweek afgeven bij de Rabobank, Schouwburgplein 13.
De gegevens van de collecte, organisatie en opbrengst zijn
openbaar. Men kan alle gegevens inzien op de website:
www.goededoelenvenray.nl. Ook op Facebook is Goede
Doelen Venray actief.
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Puzzel

Belangrijke data april t/m juni 2019
April 2019
•
•
•
•

20 april: Violieren verkoop, Grote
Markt/Schouwburgplein Venray
20/21 april: Turkse kermis, Islamitische Stichting
Venray, Eindstraat 6a
25 april: Koningskermis, Gouden Leeuwplein
27 april: Koningsdag, Henseniusplein,
Schouwburgplein

Mei 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 mei: Dodenherdenking, Monument Stadspark bij
Grote Kerk
5 mei: Bevrijdingstocht, 14 kerkdorpen
11 mei: Kienen, Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
14 mei: Samen sterker festival, Stationsweg 46, VVGI
18 mei: Baas van Venray, Centrum Heide
19 mei: X-triatlon, sportcentrum Laco, Sportpark de
Wiëen
23-26 mei: Smaak zit tussen je oren, Schouwburgplein
24 mei: Fast gut rally, Mgr. Goumansplein
31 mei-2 juni: Meerdaags wandelevenement,
Schouwburgplein/Henseniusplein

Juni 2019
•
•
•

12 juni: Nationale Buitenspeeldag, Smakterheide,
Zandbleek kunstgrasveld
13-16 juni: Avondvierdaagse, Schouwburgplein
14-16 juni: Pleinfestijn, Henseniusplein

•
•
•
•
•
•
•

16 juni: Solfestival, Kiosk 5, MFC Brukske
22 juni: Midsummer Citypark Event Venray, Mgr.
Goumansplein
29 juni: Kienen, Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
29-30 juni: Beachvolleybaltoernooi, Hoederstraat 4
30 juni, Cultureel Historische dag, Centrum Venray
30 juni, Verkeersmarkt, Henseniusplein,
Schouwburgplein
30 juni, Saull@thepark, Mgr. Goumansplein

-----------------------------------------(advertentie) -----------------------------------------

ADVERTENTIE WIKIPRINTS

Afsluitend woord
Dit was alweer de tweede uitgave in 2019 van Smakterheide
Nieuws! Wij hopen dat u met plezier dit krantje hebt gelezen!
Mocht u nog ideeën hebben waar de wijkraad een steentje
aan kan bijdragen, schroom dan niet en meld u zich bij de
wijkraad. De wijkraad is er voor u!
De redactie van Smakterheide Nieuws

Colofon
‘Smakterheide Nieuws’ is de wijkkrant van de wijk
Smakterheide, verschijnt 4x per jaar (in de maanden januari,
april, juli en oktober) en wordt verzorgd door de wijkraad
Smakterheide.
Oplage: 350 stuks
Verspreidingsgebied: wijk Smakterheide

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:
ALARMNUMMER: 112
BRANDWEER: 077-3598777
POLITIE: 0900-8844 (geen spoed)
Wijkagenten: Harold Jacobs, Pim Hoevenaars, Marcel Deenen
Huisartsenpost: 0900-8818 (15 ct. per minuut)
Gemeente Venray: 0478-523333 of www.venray.nl
Wonen Limburg: 088-3850800 / post@wonenlimburg.nl
Wilt u bij de gemeente melden dat iets kapot is, overlast
geeft of een gevaar veroorzaakt? U kunt dit direct online
melden: www.venray.nl/melding of bel met 0478-523333.
Dit kan 24 uur per dag.
Vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke: St. Odastraat 41,
5804 BP Venray, 0478-580858, nipperke.venray@gmail.com
Beheer: Hans en Ans Ewalts: 0478-513979
Ouderenvereniging “Ons Genoegen”
Secretariaat: Willy Berkers
St. Odastraat 44 5804 BN Venray, 0478-585000
mailadres: 1538aj@ziggo.nl
Wijkraad Smakterheide
p.a. St. Odastraat 41, 5804 BP Venray
info@smakterheidevenray.nl, www.smakterheidevenray.nl
Iets te melden voor Smakterheide Nieuws?
Mail naar redactie@smakterheidevenray.nl

