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Beste wijkbewoners,
Allereerst de beste wensen voor 2020!
Terugkijkend op 2019 kan ik melden dat we een druk jaar
achter de rug hebben als Wijkraad Smakterheide. Er zijn veel
gesprekken gevoerd en er is “met de vuist op tafel” geslagen
voor de projecten, die wij als wijkbewoners met elkaar
belangrijk vinden. Hopelijk gaan we als wijk hiervan in 2020
de vruchten plukken.
Inmiddels staan er een aantal projecten in de startblokken. In
januari 2020 zal gestart worden met de herinrichting van het
groen aan de Zandbleek.
Ook zal er in januari 2020 een gesprek plaatsvinden tussen de
werkgroep Groen, Veiligheid en Verkeer en de projectleider
vanuit de gemeente, Ferry van Haarst, met betrekking tot het
verkeersplan. We gaan erop toezien dat u als wijkbewoner
daar in 2020 uitgebreid over ingelicht wordt.
Eind 2019 is er door de wijkraad kennisgemaakt met de
wijkverpleegkundige die aan onze wijk is toegewezen: Anita
Janssen (Proteion). Zij zal samen met Josephine van Els, (MET
ggz) als contactpersoon functioneren richting wijkteam.
Er zal gekeken gaan worden naar de mogelijkheid van een
spreekuur in ons wijkgebouw, Op ‘t Nipperke. Uiteraard
houden we u hiervan op de hoogte.
In het kader van Schoon door de Poort zijn er gesprekken met
wijkbewoners gevoerd. Helaas was de opkomst zeer
minimaal. Wij hopen in het verdere traject meer mensen te
mogen verwelkomen die mee willen denken over de
toekomst van het wijkgebouw.

Wij gaan ervoor in 2020: behoud en optimalisering van onze
mooie wijk; u toch ook?
Groet, 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: 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, Frank van Houdt, Oksana Titova, Mariëlle van
Bracht
De werkgroep komt begin 2020 weer bij elkaar.
Als er in de toekomst zaken spelen rondom St. Anna en de
ontwikkeling op het terrein zullen wij jullie blijven
informeren. Wij proberen de vinger aan de pols te houden bij
Renschdael, Gemeente Venray en andere belanghebbenden.
Schroom ook niet ons persoonlijk aan te spreken, of te mailen
op werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl
Werkgroep Kids
Saskia Nelissen, Judith Cornelissen
Helaas is Cecile Peeters na een jaar gestopt met haar bijdrage
in de werkgroep Kids vanwege een tekort aan tijd. We danken
Cecile ook bij deze van harte voor haar inzet!
In 2020 gaan we weer van start met het organiseren van de
Nationale Buitenspeeldag. Inmiddels zijn er ook ideeën om dit

jaar een nieuwe activiteit toe te voegen. Dit houden we nog
even geheim….
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Wil je meehelpen, meedenken? Je bent van harte welkom!
Neem gerust contact op, wij denken graag met je mee!
werkgroepkids@smakterheidevenray.nl
Werkgroep Zorg & Welzijn
Ans Ewalts, Gerrie Vink, Mariëlle Heldens, Judith Cornelissen
In januari komt de werkgroep weer bijeen, hierin zal de komst
van de wijkverpleegkundige en MET ggz op de agenda staan.
Wij zijn te bereiken via
werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl, of spreek een van
ons gerust persoonlijk aan.

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.
Inmiddels heeft het dagelijks bestuur van de Wijkraad in
oktober j.l. met de nieuwe wethouder, de heer Cor Vervoort,
de voortgang hiervan besproken.
Na een behoorlijke vertraging door allerlei communicatie
stoornissen en het verschuiven van dit dossier naar diverse
mensen binnen Gemeente Venray heeft het bestuur van de
Wijkraad op 28 november een gesprek gehad met de heer
van Haarst, die nu projectleider van dit dossier is.
Inmiddels ligt er een “programma van eisen
verbetermaatregelen woonwijk Smakterheide” (sinds 10
oktober) en een “inrichtingsvoorstel Smakterheide” (sinds 15
oktober).
Deze documenten zijn gespreksonderwerp geweest op 28
november j.l.
De werkgroep Groen-Veiligheid-Verkeer heeft de
documenten goed doorgenomen en van commentaar
voorzien. Er is nu een vervolgafspraak door de heer van
Haarst gepland met de werkgroep op 20 januari 2020.
Naast de inhoud van de verbetervoorstellen en het
inrichtingsvoorstel zal zeker ook de vervolgcommunicatie op
de agenda staan.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dat kunt u die altijd
plaatsen via
werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl

Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide
Judith Poels, Wim Manders
29 oktober j.l. was er weer een poging tot inbraak in onze
wijk, en dit werd gemeld op de WhatsApp groep
“Buurtpreventie Smakterheide”.
Een goed signalement is een belangrijke hulp bij de opsporing
van daders. Politie en wijkagenten proberen de
buurtbewoners te trainen in het geven van een goed
signalement. Aan de hand van een aantal eenvoudig te
onthouden tips en tricks kun jij de politie vele malen beter
helpen.
Een goed signalement leidt 9 van de 10 keer tot een
aanhouding. De politie kan gerichter haar werk doen wanneer
zij weten waar zij naar uit moeten kijken.
-

Is het een man of vrouw?
Heeft hij of zij een opvallende kleur jas, broek of
schoenen?
Was de verdachte groot, klein, gemiddeld, slank, tenger,
volslank, etc.?
Had hij of zij een tas bij zich?
Wat is zijn of haar huidskleur?

Dit zijn dé details die het opsporen van de dader(s)
eenvoudiger en succesvol maakt.

Een hulpmiddel kan de “signalementenkaart” zijn, zie de
volgende 4 bladzijdes. U kunt deze bewaren en op een
centrale plaats in huis neerleggen.
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.

Schoon door de Poort gesprekken

Schoon door de Poort
Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
In het kader van Schoon door de Poort zijn er, onder
begeleiding van leden van de werkgroep, gesprekken gevoerd
met wijkbewoners. Iedereen uit de wijk was hiervoor
uitgenodigd, helaas viel de opkomst wat tegen.
Er was ‘ s middags en ‘s avonds een gespreksronde in het
wijkgebouw.
De opdracht was om per tafel alle ideeën die opkwamen bij
verschillende thema’s te verzamelen, zonder je tegen te laten
houden door haalbaarheid enz.
Op de foto’s hierna is zichtbaar wat er zoal aan ideeën is
opgeschreven.

Hierna is de werkgroep nog bij elkaar geweest. Inmiddels is
afgesproken om begin januari samen eens te bekijken of
ideeën binnen het bestaande gebouw hun plek kunnen
vinden of dat er wellicht groter gedacht mag gaan worden.
Hierbij is deskundige hulp ingeschakeld. We houden jullie ook
hiervan graag op de hoogte.

Schoon door de Poort gesprekken

Bewoner aan het woord: Gerrie Vink
In de rubriek ‘Bewoner aan het woord’ wordt steeds een
andere bewoner uit de wijk Smakterheide de kleren van het
lijf gevraagd. Marianne van Houdt heeft het stokje
doorgegeven aan Gerrie Vink.
Wie ben je?
Gerrie Vink-Vollenberg
Waar woon je?
Ik woon op Zandbleek 34
Wat is je gezinssituatie?
Ik ben getrouwd met Ton Vink en heb 2 thuiswonende zonen,
Pim en Martijn.
Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide?
Wij zijn in december 2000 op de Zandbleek komen wonen.
Daarvoor woonde ik met Ton in Eindhoven en Geldrop.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben IG-verpleegkundige en werk voor De Zorggroep in 4
groepswoningen voor mensen met dementie. De woningen
staan aan Blauwververstraat en Vollenbergstraat.
Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?
Ik hou van wandelen met mijn man en de hond. Ik luister
graag naar muziek en bezoek regelmatig concerten. Verder
lees ik graag en kijk graag naar Engelse en Zweedse
(detective)series. Ook genieten wij van vakantie met zijn
allen, bijvoorbeeld met de camper naar Engeland of
Denemarken. Daarnaast sport ik bij Hart for Her en heb ik
volleybal gespeeld.

Waar ben je trots op?
Op mijn gezin, fijn en gezellig met zijn 4-en.
Wat is je levensmotto?
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Laat ieder in zijn
waarde en iedereen mag zijn mening hebben.
Wat is je grootste blunder?
Mijn man had samen met vrienden een huis gekocht in
Eindhoven, ik ging helpen met klussen/poetsen. Ik heb toen
een volle emmer water in de wasbak gezet. De wasbak brak
af, ik heb toen maar niet meteen verteld dat ik dat gedaan
had.
Wat vind je leuk aan de wijk? Worden er leuke activiteiten
georganiseerd?
Lekker dicht bij het centrum en het St. Annaterrein, een
gemêleerde wijk waar het gezellig is en iedereen respect
heeft voor elkaar. Goed dat de wijkraad en de wijkvereniging
actief zijn en er allerlei activiteiten georganiseerd worden in
Op ’t Nipperke.
Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk?
Ons huis met het vrije uitzicht aan de voorkant en natuurlijk
het St. Annaterrein. Daar wandel ik altijd met de hond.
Wat mis je of zou je graag willen veranderen in de wijk?
Eigenlijk niets, al vind ik het jammer dat er geen straatfeest
meer is op de Zandbleek.
Wat wil je verder kwijt?
Ik heb respect voor iedereen die in de zorg werkt.

Aan wie geef jij de pen door en wat heb je altijd al willen
vragen aan deze persoon?
Ik geef de pen door aan Kim Creemers.
Welkom in Smakterheide, wat vind je van onze wijk?
Vraag van Marianne van Houdt:
“Hoe vindt jij het wonen aan de Zandbleek?”
Het is een fijne straat en het uitzicht is erg mooi.
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Puzzel: Woordzoeker
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Groenvoorziening Zandbleek
Begin december zijn de bewoners van de Zandbleek en de
directe omgeving van de Zandbleek door Gemeente Venray
per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden
“herinrichting groenvoorzieningen en speelterrein
Zandbleek”.
De werkzaamheden staan gepland vanaf 6 januari 2020 en
zullen naar verwachting eind maart 2020 worden afgerond.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door De
Koorenbeemd B.V in opdracht van Gemeente Venray.
Door de werkzaamheden kan het in deze periode voorkomen
dat (een deel van) de rijbaan (Zandbleek) tijdelijk is
afgesloten. Er is een beroep gedaan op de bewoners van de
Zandbleek om de weg vrij te houden van auto’s en te
parkeren op eigen terrein of in andere straten. We hopen de
nieuwe voorzieningen samen met alle wijkbewoners te
openen als de werkzaamheden zijn afgerond.
Dit schrijven en uitvoeren gaat enkel over het groen. De
wijzigingen die hierin meegenomen waren ten aanzien van
verkeer zijn op verzoek van de Wijkraad meegenomen in het
verkeersplan, uiteraard is er wel gekeken in hoeverre dit kan.
Er is afgesproken nu enkel met het groen aan de slag te gaan.
U kunt op onze website het plan voor de Zandbleek inzien:
Ga naar www.smakterheidevenray.nl, selecteer in het menu
bovenin de pagina Nieuws, en scroll naar beneden naar
“Definitief ontwerp groen Zandbleek …”; daaronder staat
een link genaamd ‘definitieve plan’, die het PDF bestand
opent.

Dankborrel vrijwilligers werkgroepen
Traditiegetrouw hebben de vrijwilligers van de verschillende
werkgroepen met de wijkraad Smakterheide aan het einde
van 2019 een borrel gedronken.
Ook kregen alle vrijwilligers een pakketje als dank voor hun
inzet van het afgelopen jaar.
De kleur die we gekozen hadden was rood, kleur van passie
en gedrevenheid. Kleur van bloed dat door de aderen stroomt
en zorgt voor leven. De vrijwilligers dragen bij aan de
leefbaarheid in de wijk, vandaar dat we dit een passend
gebaar vonden.
Ook via deze weg danken we nogmaals de vrijwilligers die zich
keer op keer weer inzetten voor de wijk en haar
wijkbewoners. Zonder jullie kunnen en willen we niet!

Wil je ook je steentje bijdragen aan de wijk? Neem gerust
eens contact met ons op!

Puzzel: Sudoku

Belangrijke data januari t/m maart 2020
Januari 2020
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 januari: Winkels Centrum gesloten
t/m 5 januari: Kerstvakantie
t/m 5 januari: Winterpret Venray, Schouwburgplein
Tot 6 januari: Kerststal Venray, Grote Markt
12 januari: Nieuwjaarsborrel Wijkgebouw Op ‘t Nipperke,
aanvang 14:30 uur
Muziek wordt deze middag verzorgd door: De
Peelzwervers
t/m 12 januari: “Art is a Shelter”, Odapark
18 januari: Prinsenproklematie, Schouwburg Venray
25 en 26 januari: 44e Vlakwatercross, Vlakwater
26 januari: Koopzondag

Februari 2020
•
•
•

20 februari: Hazinneavond, Centrum Venray
22 februari tot 1 maart: Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 25 februari: Carnaval
o 22 februari: Roetsj en Iensjekke, Schouwburgplein en
Grote Markt
o 22 februari: Centrum winkels gesloten na 13:00 uur
o 23 februari: Géén koopzondag i.v.m. Carnaval
o 23 februari: Vastelaovesmis 11:00 uur Grote Kerk
o 23 februari: Kinderoptocht 14:11 uur Centrum Venray
o 24 februari: Grote Optocht Rooj 13:41 uur Centrum
Venray
o 25 februari: Boerenbruiloft 11:11 uur tent
o 25 februari: Sluiting Vastelaovend 23:45 uur Grote Markt

Maart 2020
•
•

29 maart: Internationaal Verbroederingstreffen,
Centrum Venray
29 maart: Koopzondag / Trend Karavaan, Centrum
Venray
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Afsluitend woord
Dit was alweer de eerste editie van Smakterheide Nieuws in
2020! 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

