Notulen wijkraad Smakterheide 02-09-2014
Afwezig:

Met kennisgeving: Noëlla Loeffen en Mirjam Willems
Zonder kennisgeving: Mirjam Kelders

Afspraken:
- We komen 1 maal op de 3de donderdag van de maand bij elkaar.
- Om 19.30 beginnen we, als je te laat komt, mis je het begin.
- We vergaderen uiterlijk tot 21.30.
- Je meldt je 2 dagen voor de vergadering af bij Sylvia.
- Correspo de tieadresse aar estuur op t Nipperke.
- Peter Hanen doet oprichting stichting en aanvraag met behulp van Wim Manders
Rolverdeling:
- Voorzitter: Peter Beerkens
- Penningmeester/vicevoorzitter: Wim Manders
- Secretaris: Sylvia Heijnen
Welke rol binnen de wijkraad:
- Martin te Boome: actieve rol
- Anke van de Wijngaard (is misschien 8-9 maanden weg): activiteiten + verbinding in de wijk
Werkt bij de politie, maakt de koppeling naar de wijkagent (eventueel in een later stadium
uitnodigen)
- Judith Cornelissen: verbinding en communicatie in de wijk
Li k tusse op t Nipperke e de ijkraad
- Herma Allen: activiteiten
- Josette Teepen: contactfunctionaris van de gemeente
- Wim Manders: actieve instelling
- Robbert van Vonderen: contact met sint Anna behartigen, website
- Peter Hanen: adviserende rol + meedenkend. (verkeer en vastgoed).
Is jurist bij gemeente Venray
- Annie Korstjaans: opbouwwerk, bewoners initiatieven en begeleiding
- Peter Beerkens: actieve rol binnen het bestuur
Agenda:
- Lees het Wijkontwikkelingsplan (WOP) door.
- Oprichting: terugkoppelen naar Wim en Peter, hoe staan ze ervoor?
- Website/bekendheid/communicatie
- I e tarisatie a a tuele the a s ( espreke elke the a s el, elke iet/leden werven)
Verder:
- I de eek a okto er ordt er op t Nipperke ee lu h georga iseerd oor de ee za e
mensen bij ons in de wijk. Dit is voor alle leeftijden. Of er kosten aan zitten wordt nog
doorgegeven.
okto er estaat op t Nipperke jaar en organiseert daarom een wijkfeest.
- De wijkraad doet jaarlijks verslag naar de wijk over het doen en laten.
- Extra geld nodig? Plannen goed onderbouwen. Zorgen voor eigen initiatieven en eigen
fondswerving. Goede verantwoording achteraf.
- Kijk voor meer informatie over wijkraad op: www.dorpenvenray.nl
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