Wijkraad Smakterheide 04-12-2014
Volgende bijeenkomst is op 15 januari o

9.

ij op t Nipperke.

Aanwezig: Peter B., Josette, Robbert, Judith, Miriam, Herma, Sylvia, Anke en Peter H.
Afwezig: Wim en Martin
Hoofdpunten:
- Oprichting
Peter H. regelt de subsidie met Wim
Er zijn twee soorten subsidies: een subsidie voor de organisatie, dat is een vast bedrag en
een subsidie voor de leefbaarheid dat is een vast bedrag per inwoner.
De Periodieke en incidentele subsidie aanvragen.
Het start edrag is € .
,Naast de vaste organisatiekoste a ±€ .
,-, krijg je ook og ee ergoedi g a € , 5
per inwoner. In Smakterheide zijn dat er ±700.
In 2016 gaan ze korten op de subsidies.
Wi
ag tot € 5 ,- zelf opnemen van de bank
Alle documenten zijn getekend, Peter maakt afspraak om met Wim naar de Rabobank te
gaan.
Actiepunt: Peter en Wim
- Brievenbus
Judith, Peter B. en Sylvia krijgen een sleutel voor de brievenbus.
Robbert print de sticker voor op de brievenbus met het logo van de wijkraad.
Actiepunt: Robbert
- Bomenkap
De gemeente heeft geen vergunning nodig voor de bomenkap. Dat betekend dat de
bewoners officieel geen bezwaar tegen de bomenkap kunnen maken. De bomen gaan dus
weg.
Judith en Herma organiseren een bewonersavond voor de wijk.
Actiepunt: Judith en Herma
- Website
Robbert heeft onduidelijkheden nagevraagd. Covenant kan ondertekend worden. Als we een
rekening hebben wordt de domeinnaam aangevraagd, daarna wordt de website opgericht.
Iedereen bedenkt wat er op de website zou kunnen komen te staan.
Actiepunt: Robbert
- Glasvezelweb
Miriam belt A ita a het glas ezel e . Wij fa ilitere allee de a o d ij op t Nipperke .
De organisatie regelt zelf de brieven. Dit zijn 350 exemplaren.
Actiepunt: Miriam
Aandachtspunten:
Verslag van de vergadering d.d. 2014
Nr. / Onderwerp

Omschrijving

Wie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oprichting website
Brief opstellen voor college over informatie verstrekking
Werkgroep bomen kappen
Brief en verspreiding
Bankrekening regelen
Subsidie regelen
Anita bellen en regelen informatieavond

Robbert
Wim
Herma & Judith
Herma & Judith
Peter B. & Wim
Peter H. & Wim
Miriam

Website
Werkgroep
Bewonersavond
Bankrekening
Subsidie
Glasvezelweb
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8. Brief zandbleek

Geeft door dat we als wijkraad de brief gelezen hebben

Peter H.

Agenda:
- Oprichting
- Website
- Bomen kappen in de wijk
- Glasvezel netwerk
Verder:
- Doorgeven welke post de wijkraad in- en uitgaat.
- 2 dagen voor de vergadering begint, meld je jezelf af bij Sylvia.
- We hebben afgesproken om als we de agenda versturen, de aangeleverde stukken te bij te
voegen. Ook zullen wij deze stukken opnemen in de agenda, zodat iedereen zich kan
voorbereiden.
- Kijk op kaartenbakvenray.nl voor meer informatie over het bomen kappen binnen de wijk

