
Notulen wijkraad Smakterheide 18-09-2014 

 

 

Afwezig: Met kennisgeving: Noëlla Loeffen en Wim Manders 

  Zonder kennisgeving: Mirjam Kelders en Mirjam Willems 

 

Hoofdpunten: 

- Er wordt een brief gemaakt voor de GGZ en Dichterbij zodat beide instanties in kennis 

gesteld zijn dat wij graag gesprekspartner zijn in de zaken over het St. Annaterrein en de 

woningen van Dichterbij.       Actie: Peter Beerkens 

- Anke heeft contact gehad met Harold van Tilburg, Harold is wijkagent van Smakterheide en 

wil graag een keer kennis komen maken met de wijkraad. 

- Co u i atie aar de ijk gaat iet ia op ’t Nipperke, aar ia ee  ijkkra t 

- Robbert zorgt voor domeinnaam (t.z.t. maakt hij een site en e-mailadres voor de wijkraad) 

- Robbert en Sylvia zorgen voor een opzet van een folder voor de volgende bijeenkomst. 

In de folder komt een foto (bij ijkpunten in de wijk), bij de foto komt de naam, adres en 

eventueel je functie bij de wijkraad 

Opzet folder: 

 Inleiding        Actie: Peter Beerkens 

 Algemeen stukje (wat kan de wijkraad betekenen voor de buurt; concrete punten)                  

Actie Harold en Sylvia 

 Foto’s         Actie: allen 

- Peter Hanen regelt concept notaris (Mathijssen en Weijs) 

Stichtingsakte  Kamer van Koophandel  Rabobank 

Rekening van notaris naar de wijkraad (opdrachtgever); wijkraad stuurt het door naar de 

gemeente 

 

Aandachtspunten: 

- Extra prullenbakken in de wijk 

- Veegwagen rooster bekendmaken in de wijk 

- Bushalte in Smakterheide (Christoffelkruid). Dit is een punt uit de WOP en zal waarschijnlijk 

niets meer mee gedaan worden. 

 

Agenda: 

- Ideeën voor logo wijkraad 

- Opzet folder bespreken 

- Aandachtspunten naar voren brengen 

- Oprichting geregeld? 

- Nabespreken jaarvergadering wijkraden 

 

Verder: 

-  okto er is de jaar ergaderi g a  de ijkrade  i e  Ve ray. Dit is ij ’t S hupke i  
Veltum (achterkant c1000). De vergadering begint om 19.30 en eindigt rond 22.00. De 

uitnodiging hiervoor komt nog. 

Sites: 

- ramplaankwartier.info 

- dorpenvenray.nl 

geen gebruiksvriendelijke site; beheerder (van de Leur) woont in Leunen, geeft cursus voor 

beheer tabblad;  

- veltumvenray.nl 

voorbeeld van een site voor een wijkraad 

 

Volge de ijee ko st is op 6 okto er o  9.  ij op ’t Nipperke. 


