
Vergadering Wijkraad Smakterheide d.d. 18-3-2021

Via Teams

Aanwezig: Oksana Titova, Martin te Boome, Nando Faasen, Judith Cornelissen

Afwezig: Wim Manders, Peter Hanen 

● Allen:   Visie stuk, omgevingsvisie: stukken worden doorgestuurd door Judith, Alle 

leden bekijken de stukken en denken na over de invulling hiervan voor 

Smakterheide. Agendapunt voor volgende vergadering.

● Secretaris (Peter):   Er zijn mails binnengekomen van wijkbewoners waar geen 

reactie op is verstuurd. (Willy Berkers, Joke Brands, Peter Platzbeecker. Graag 

mensen z.s.m. voorzien van reactie zoals besproken. 

● Secretaris (Peter)   Nando voorzien van toegang tot drive zodat hij ook stukken kan 

lezen. 

● DB:   Evaluatie gebiedsgericht werken, zie mail. Zal gesprek zijn met Dave Groenen 

en Nando Faasen, planning april/mei. DB zal dit voorbespreken, leden Wijkraad 

lopen de lijst door en reageren via mail over eigen visie hierop, dit wordt 

meegenomen door DB.

● Werkgroepen:   Verkeersplan  :   Nando heeft contact Gerald met Ferry. Stand van 

zaken: aannemers hebben tot 7 april om offertes in te dienen. Medio Mei zal gestart 

worden met de uitvoering. Schoon door de Poort: Judith is bij Ans geweest, vervolg

is gesprek in Op ‘t Nipperke; Wim, Judith, Martin, Ans, Hans t.a.v. bestuur. Judith zal 

uitnodigen hiervoor. Hierna nieuwe bijeenkomst gehele werkgroep plannen. Judith 

geeft aan dat met vertrek Wilco vd Bas en inbreng Sjaak Sluiters, onzekerheid 

ontstaat over voortgang project. Dit is niet wenselijk. Nando neemt de vraag mee om 

Mieke Cruijsberg (Synthese) aan project te koppelen. 

● Judith:   Stemlokaal, Judith geeft aan Nando door wie ze hierover gesproken heeft. 

Belangrijkste punt is dat er wederom geen contact is geweest met Wijkgebouw over 

wel / niet inrichten stemlokaal en waarom. 

● Nando:   vertelt over afstudeerproject; onderwerp beknopt; Veiligheid in Smakterheide

vergroten. Gaat kwalitatief onderzoek doen, wordt gewezen op eerder uitgevoerde 

enquête. Van Wijkraad Smakterheide wordt bijdrage gevraagd dmv 

vraaggesprekken. Wijkraad gaat hiermee akkoord en geeft aan open te staan om 

mee te denken.

●  Wijkkrant april 2021:   Layout bevragen: Judith. Wijkverpleegkundige: Judith 

Bewoner aan het woord, 1 stuk: Martin. Op ‘t Nipperke: Ans Ewalts. Rectificatie Willy 

Berkers: Robert.


