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wijkkrant voor de wijk Smakterheide

editie 2, 2018

Beste wijkbewoners,
Daar zijn we weer, ditmaal met editie 2.
U heeft het zeker al gezien, de nieuwe naam is: Smakterheide
Nieuws!
Op de jaarvergadering van de wijkraad Smakterheide, 15
maart j.l., is Valentijn Ruiter als winnaar van de prijsvraag, in
het zonnetje gezet. Hij had zelf liever een andere inzending
van hem zien winnen, maar kon zich uiteindelijk toch vinden
in de keuze van de wijkraad.
Valentijn, nogmaals dank voor je inzending, aanwezigheid en
gefeliciteerd!
Dat was overigens niet het enige dat besproken werd. Onder
andere werd de stand van zaken omtrent alle werkgroepen
doorgenomen, de financiën geaccordeerd en werd er samen
nagedacht over wat we als wijk willen in 2018. De avond werd
afgesloten door Marianne Dankers van de Renschdael Groep.
Zij vertelde wat de stand van zaken is op het St. Anna Park
oftewel Landgoed St. Anna.
We hoorden ook welke flora en fauna er allemaal leeft op dit
mooie stukje Venray.
Wellicht heeft u in of rondom uw huis ook al wat meer dieren
gezien of eigenlijk een soort gezien die we liever snel de wijk
weer uit hebben, namelijk de bruine rat.
Wist u dat u dit bij de gemeente kunt melden en dat de
gemeente dan zorgt dat de firma Vink ongediertebestrijding
een afspraak met u maakt?
Niets om u voor te schamen en het is zelfs gratis! U kunt dit
doen via de site www.venray.nl (melden overlast) of via het
telefoonnummer dat u verderop in Smakterheide Nieuws
kunt vinden.

We zijn als wijkraad nog op zoek naar goede ideeën voor dit
jaar. Heeft u misschien een idee waar een bankje leuk zou
staan in de wijk of wellicht een heel ander idee om de wijk
nog prettiger te maken voor alle wijkbewoners?
Laat het ons gerust weten, samen kunnen we heel veel!
Graag tot de volgende keer!
Namens de wijkraad Smakterheide,
Judith Cornelissen (Voorzitter)

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

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: Oskana Titova
Lid van de wijkraad: Sylvia Heijnen
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, WhatsApp Buurtpreventie
Smakterheide. Wilt u ook deel uitmaken van een werkgroep?
Dat kan, meld u aan via onze site.
Werkgroep St Anna
Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim
Manders, Robert van Vonderen, Peter Hanen, Frank van
Houdt, Oksana Titova
Op de jaarvergadering (zie
verderop in Smakterheide
Nieuws) heeft Marianne
Dankers namens
Renschdael de actuele
status en plannen t.a.v. de
ontwikkeling van het St.
Anna park medegedeeld.
Er ligt een ontwerp
bestemmingsplan dat op
22 januari op de gemeente is gepresenteerd. De planning is
dat medio 2018 er een definitief bestemmingsplan zal liggen.
Renschdael is nu vooral bezig met het opruimen van de
stormschade, het achterstallig groen onderhoud en het beter
beveiligen van het terrein. Later dit jaar volgt een explosieven
onderzoek en een civiel technisch onderzoek. Na het
broedseizoen van de vogels (vanaf ca. september) zal

begonnen worden met het aanleggen van de nieuwe weg, de
sloop van sommige gebouwen (o.a. de bedrijfsgebouwen
gelegen nabij de Dr. Kortmannweg en de Schouwburg) en de
restauratie van de buitenkant van het hoofdgebouw.
Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen
Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van
Broekhoven, Yvonne Hout, Wim Manders
Er wordt, in samenwerking met de gemeente, na een melding
uit de buurt, opnieuw onderzoek gedaan naar de onveilige
situatie op de kruising Dr. Kortmannweg – Spurkterweg –
Smakterweg – Industriestraat. Verwacht wordt dat er op
korte termijn vanuit de gemeente een uitspraak is.
Verder hebben meldingen over hoge snelheden in de wijk
onze aandacht.
Werkgroep Zorg & Welzijn
Trudy Alards, Judith Cornelissen, Ans Ewalts, Gerrie Vink
In de afgelopen weken zijn er aanmeldingen geweest bij
Buren voor Buren van mensen die hulp kunnen gebruiken bij
bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek en tuinonderhoud. Er zijn
wijkbewoners benaderd die eerder aangegeven hebben wel
iets te willen doen voor een andere wijkbewoner. De eerste
gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.
Wilt u dit ook?
U kunt zich aanmelden bij Trudy Alards, coördinator.
Telefonisch is zij bereikbaar iedere donderdag tussen 17:00
en 18:00 uur op telefoonnummer: 06 - 45 983 810.
Via mail kan ook: alards@home.nl

In het voorjaar van 2018 zal er een nieuwe cursus reanimatie
AED aangeboden worden vanuit stichting Hard voor Hart.
Deze cursus geldt ook als herhalingscursus voor de mensen
die eerder de training gedaan hebben.
U kunt zich hiervoor opgeven via:
werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl
Deelname is gratis. De cursus zal gegeven worden
in Wijkgebouw Op ‘t Nipperke,
St. Odastraat 41 te Venray.
Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide
Judith Poels, Wim Manders
Deze werkgroep heeft de buurt WhatsApp geïntroduceerd. In
deze app waarschuwen buurtbewoners elkaar, na het doen
van een 112-melding, over bijv. wanneer er criminele
activiteiten plaats vinden. Wilt u deelnemen?
Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar:
buurtpreventiesmakterheide@gmail.com

Uit de notulen van de jaarvergadering 2018
Op 15 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 de
website.
Na de opening en de inleidende woorden door de voorzitter,
zijn de activiteiten van de wijkraad en de werkgroepen
besproken.
In de werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen is stilgestaan bij
de verkeerssituatie op de kruising van de Dr. Kortmannweg –
Spurkterweg – Smakterweg – Industriestraat. Een schrijven
vanuit de gemeente wordt op korte termijn verwacht.
Vanuit de werkgroep WhatsApp Buurtpreventie
Smakterheide wordt aangegeven dat er afgelopen jaar 5
meldingen op de app zijn gezet. Er zijn 104 deelnemers.
Gewezen is op de regels voor het gebruik van de app. Deze
staan op de website.
De werkgroep Zorg en Welzijn heeft een telefonische
bereikbaarheid; deze is toegelicht. Ook is ingegaan op de
rattenoverlast. Het is belangrijk om bij de gemeente te
melden als er een rat wordt gezien.
Na de financiële verslaglegging en verantwoording is
Valentijn Ruiter in het zonnetje gezet, als winnaar van de
prijsvraag.
Voor de pauze is een vooruitblik geworpen op het komende
jaar. De situatie van de wijkagenten is gewijzigd; dit is vanuit
de politie doorgevoerd. De zaal is gevraagd om ideeën aan te

dragen die financieel door de wijkraad zouden kunnen
worden ondersteund.
De reanimatiecursus wordt net als vorig jaar ook weer
georganiseerd. Een idee daarbij is om dit te combineren met
een EHBO-cursus.
Ook is het idee naar voren gebracht om op de nationale
Burendag een Burendag te organiseren in het centrum van
Smakterheide.

Na de pauze is het woord gegeven aan Marianne Dankers van
de Renschdael Groep. Dit is de nieuwe eigenaar van het St.
Anna park.
Marianne heeft de voortgang van de ontwikkelingen naar
voren gebracht. Ze heeft meegedeeld dat het
bestemmingsplan op dit moment wordt voorbereid en heeft
een toelichting gegeven welke gebouwen zullen worden

gesloopt, welke gebouwen zullen worden behouden en
hoeveel woningen er worden gebouwd.
Op sommige plaatsen in het park is het zeer gevaarlijk. Zo zijn
er diepe waterputten waar je in kunt vallen en zijn gebouwen
(zeer) onveilig. Vanwege de persoonlijke veiligheid en ter
voorkoming van criminaliteit is een slagboom geplaatst en
worden hekken geplaatst. De slagboom is ’s avonds en ’s
nachts dicht, zodat auto’s niet op het park kunnen komen.
Ook zijn camera’s geplaatst.

Bewoner aan het woord: Judith Poels
In de rubriek ‘Bewoner aan het woord’ wordt steeds een
andere bewoner uit smakterheide de kleren van het lijf
gevraagd. Judith Poels, het brein achter deze rubriek, bijt het
spits af.
Wie ben je?
Judith Poels-Bovee
Waar woon je?
Maasheseweg 60
Wat is je gezinssituatie?
Ik ben getrouwd met Ramon Poels en we hebben twee
zoontjes; Lucas van 7 jaar en Floris van 4 jaar.
Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide?
In 2006 zijn we hier komen wonen.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds kort werk ik drie dagen bij de Gilde Opleidingen in Venlo

op de afdeling welzijn. Daarvoor heb ik 15 jaar op de Petrus’
Bandenschool gewerkt. De andere dagen zorg ik voor mijn
kids.
Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?
Hardlopen, tennissen, gezellige dingen doen met mijn gezin
en met vriendinnen afspreken.
Waar ben je trots op?
Mijn gezin!
Wat is je levensmotto?
Het leven is een feest maar je moet zelf de slingers ophangen.
Wat is je grootste blunder?
Pfff, ik ben niet heel handig dus dat zijn er wel meer…
Misschien dan toch die keer dat ik op een hardloopband ben
gevallen en er toen afrolde!!
Wat vind je leuk aan de wijk? Worden er leuke activiteiten
georganiseerd?
Het is fijn dat onze wijk op fiets- en wandelafstand is van het
dorp. Verder lekker rustig en veel gezellige mensen. Het
straatfeest ( 1x per twee jaar) is altijd top, Sint Maarten was
afgelopen jaar ook geslaagd en binnenkort komt er
waarschijnlijk een buitenspeeldag voor de kinderen.
Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk?
Lekker thuis is wel een heel fijn plekje en we wandelen
geregeld even naar het Annapark. Mijn oudste zoon zou zeker
het kunstgrasveld aan de Zandbleek zeggen, hij houdt enorm
van voetballen.

Wat mis je of zou je graag willen veranderen in de wijk?
De levendigheid van de wijk mag nog wel verder groeien.
Verder mis ik wel echt een speelplek / speeltoestel voor jonge
kinderen. Het zou mooi zijn als de kinderen elkaar met goed
weer ontmoeten op het pleintje aan de Zandbleek.
Wat wil je verder kwijt?
Vele handen maken licht werk, dus als we allemaal een beetje
doen voor de wijk dan wordt de wijk nog mooier!
Aan wie geef jij de pen door en wat heb je altijd al willen
vragen aan deze persoon?
Ik geef de pen door aan Jolanda Alards.
Jolanda, kun jij ook zo mooi zingen als Nadine?

Belangrijke data april, mei en juni 2018
1-2 april: Pasen
3-9 april: Week van de Goede Doelen
5 april: Ledenvergadering Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
20:00 uur
8 april: Zwemloop Venray (Laco sportcentrum Venray) en Truckrun
26 t/m 29 april: Koningskermis/mini kermis (Gouden Leeuwplein)
27 april: Koningsdag (Venray Centrum) tevens koopzondag
29 april: Verkeersmarkt Smile Venray en Living Statues Festival,
koopzondag

4 mei: Nationale Dodenherdenking
5 mei: Nationale Bevrijdingsdag, Freedom ride ( gemeente Venray)
10 mei: Hemelvaartsdag
13 mei: Moederdag
16 mei t/m 14 juni: Ramadan
19 mei: Venray inclusief (Schouwburgplein)
20-21 mei: Pinksteren
24-27 mei: Smaak zit tussen je oren (Schouwburgplein)
27 mei: Schieëpersfieëst Venray (Henseniusplein) tevens
koopzondag

1-3 juni 2018: meerdaags wandelevenement Venray (Venray
Centrum)
7-10 juni 2018: Avondvierdaagse (Venray Centrum)
8-9 juni 2018: Pleinfestijn (Henseniusplein)
13 juni 2018: Nationale Buitenspeeldag
17 juni: Vaderdag
17 juni 2018: X-triatlon ( Zwembad Laco, Odapark en Atletiekbaan
Venray)
24 juni 2018: Euregioparade 2018 (Venray Centrum) tevens
koopzondag

Dit was alweer de tweede editie van Smakterheide Nieuws!
Wij hopen dat u met plezier deze editie hebt gelezen. Als u
ideeën hebt waar de wijkraad een steentje aan kan bijdragen,
schroom niet en meld u zich bij de wijkraad.
De wijkraad is er voor u!
Wijkraad Smakterheide

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

ADVERTENTIE WIKIPRINTS

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”
Voorzitter: Willy Berkers. Secretariaat: Mevr. N. Van Hoof
St. Jozefweg 2, 5801 CW Venray, 0478-587430
mailadres: vanhoofverhoeven@telfort.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

