Wijkraad Smakterheide 20-11-2014
Volgende bijeenkomst is op 4 december o

9.3 bij op t Nipperke.

Aanwezig: Peter B., Martin, Sylvia, Josette, Wim, Peter H, Robbert, Mirjam en Judith.
Afwezig: Anke.
Hoofdpunten:
- Notaris
Iedereen heeft getekend voor het kvk en de statuten. Binnen de wijkraad werk je met het 2handtekeningen stelstel (voorzitter + bestuurslid moet tekenen anders niet geldig).
Indien op st. Anna mensen gaan wonen, statuten veranderen, dan hoort st. Anna wel bij de
wijk.
In geval van uittrede of intrede uit/in bestuur doorgeven bij het handelsregister (downloaden
via website).
Actiepunt: Peter H.
- Oprichting
Anke gaat naar kantoor notaris. Zij neemt haar ID mee voor het ondertekenen. Peter H. zal
anke inlichten hierover.
Actiepunt: Anke
- Bomenkappen
Wim heeft een kort briefje gestuurd naar de betrokkene in de wijk. Daar kwamen 8
bezwaarmakers uit. Dit is door gemaild naar Gerrit en hierbij is een gesprek gepland. Dit
gesprek vond plaats op 13-11-2014 en hierbij waren 7 van de 8 bezwaarmakers aanwezig.
Hieruit kwam het voorstel voor burgerparticipatie. Gerrit neemt dit mee naar de gemeente
en zou dit vandaag laten weten.
Stel dat burgerparticipatie geregeld zou worden hebben we als wijkraad een aantal vragen.
Vraag: Hoe goed is de coating in het riool nog?
Vraag: Hoela g ku e de bo e og blij e staa bij adoptie bi e de ijk?
- Werkgroep bomen rooien
Oplossing zoeken die voor iedereen acceptabel is.
Herma en Judith zullen dit als leden van de wijkraad overzien, de wijkraad blijft neutrale
partij.
Actiepunt: Herma en Judith
- Beslissingen
Beslissingen worden gemaakt tijdens de wijkraad.
Alle leden worden op de hoogte gebracht van een bespreken/afspraak van de wijkraad. Na
aanleiding hiervan eventueel nog een tussentijdse vergadering inplannen.
- Website
Robbert controleert informatie (wat is DB?). Als geld beschikbaar is domeinnaam aanvragen.
Actiepunt Robbert
- Bankrekening
Peter B. en Wim regelen het aanmaken van een bankrekening.
Welk bedrag mag Wim van de rekening halen zonder handtekening? Nadenken voor
olge de bijee ko st.( oorstel €5 ,-)
Actiepunt: Peter B. en Wim

Aandachtspunten:
Verslag van de vergadering d.d. 2014
Nr. / Onderwerp

Omschrijving

Wie

1. Website

Oprichting website

Robbert

Wijkraad Smakterheide 20-11-2014
2.
3. werkgroep
4. Bankrekening
5. Subsidie
6.
7.
8.

Brief opstellen voor college over informatie verstrekking
Werkgroep bomen kappen
Bankrekening regelen
Subsidie regelen

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

Agenda:
- Oprichting website
- Bomen kappen in de wijk
- Glasvezel netwerk
- Ambitiedag
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

