Wijkraad Smakterheide 2014
Volgende bijeenkomst is op 20 november o

9.

ij op ’t Nipperke.

Afwezig: Mirjam Willems, Herma Allen en Anke van den Wijngaard.
Hoofdpunten:
- Flyer: De flyer is gekozen. Deze moet verspreid worden over 300 deuren in wijk
Smakterheide
Actiepunt: Robert
- Website: Er is contact gemaakt met de beheerder van de website wijkraden Venray, Chris
Tax (wijkraad Wanssum). Deze heeft een convenant doorgestuurd
Actiepunt: Peter Hanen
Er zal te e s o ta t orde ge aakt et op ’t Nipperke oor de koppeli g aar de
vereniging binnen de site.
Actiepunt: Robert
- Domeinnaam: De naam smakterheidevenray.nl is nog vrij. Kosten voor deze domeinnaam
bedragen 25 euro per jaar. Eerst wachten op financiën.
Actiepunt: Robert
- Wijkraden overleg: Er zal een 6-weekelijkse reguliere vergadering worden gehouden. Tijdens
deze ergaderi g zulle ze zi h i of the a’s gaa erdiepe . Het is de edoeli g dat er
of 2 afgevaardigden per wijk zijn.
Actiepunt: Martin en Peter Beerkens
- Bomen kappen: Dinsdag kregen mensen een brief in huis, donderdag stond het in de peel en
maas. Er zullen in Venray 950 bomen worden gekapt. In de wijk Smakterheide zullen er
daarvan 180 worden gekapt.
Er zal een brief worden opgezet met de vraag binnen welk termijn dit is en of er uitstel
mogelijk is.
Actiepunt: Wim
- Volgens Josette moet de informatieverstrekking via de gemeente, naar de wijkraad en dan
naar de bewoners van de wijk. Er zal een brief worden opgesteld naar het college over de
informatieverstrekking richting onze wijk. Als wijkraad willen wij op tijd en rechtstreeks
geïnformeerd worden.
Actiepunt: Wim
- Glasvezel: In Venray willen ze in alle wijken en dorpen glasvezel gaan aanleggen. Dit is een
initiatief van de wijkraden zelf. Om dit te verwezenlijken, moeten de wijkraden sponsoren
verzamelen. Iedere wijkraad moet 30% van de bewoners als sponsor werven, anders zal het
glasvezelnetwerk niet worden aangelegd. Elke wijk heeft een coördinator, voor onze wijk is
Peter Beerkens hiervoor aangewezen. Peter Beerkens zou dit liever niet doen en dus zal
Judith aa het estuur a op ’t Nipperke rage oor ee oördi ator.
Actiepunt: Judith
- Ambitiedag Venray: Dit zal op 15 november zijn. Hier krijgen we antwoord op de vraag wat is
gebiedswerken en hoe krijg je als wijkraad de wijk warm. Het programma is nog in
ontwikkeling en de plaats zijn ze ook nog aan het regelen.
- Wijkfeest: In december is het plan dat we na de vergadering op donderdag 18 december een
di er e ee orrel houde
et de lede a op ’t Nipperke. Judith zal og doorge e of de
datum vast word gezet.
Aandachtspunten:
Verslag van de vergadering d.d. 2014
Nr. / Onderwerp

Omschrijving

Wie

1. Flyer

Uitprinten

Robbert

Wijkraad Smakterheide 2014
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Flyer
Website
Website
Brief
Brief
Glasvezel

Verspreiden
Oprichting website
Covenant wijkraden Venray doorlezen
Uitstel voor bomen kappen in de wijk
Brief opstellen voor college over informatie verstrekking
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Wim
Wim
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Agenda:
- Oprichting website
- Bomen kappen in de wijk
- Glasvezel netwerk
- Ambitiedag
- Dialoog vitaal Venray
Verder:
- 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

