Notulen Wijkraad Smakterheide 18-06-2015
Datum:
Aanvang:
Locatie:

18-06-2015
19:30
Op ‘t Nipperke

Aanwezig:

Afwezig:

Robbert, Herma, Peter B., Martin, Miriam, Judith, Peter H.,
Sylvia, Josette, Wim, Lucien Peeters, Jan Loonen en Hans
Gelissen
Anke

Voorzitter:
Notulist:

Peter Beerkens
Sylvia Heijnen

1.

Opening

2.

Kennismaking en voorstellen

3.

Uitkomst bewonersavond/enquête
Resultaten enquête besproken van bewonersavond 21 mei.


Ontwikkelingen industrieterrein/st. Annaterrein
Omgeving betrekken bij plannen.
Met de ambitienotitie wilt de gemeente initiatieven behandelen; de omgeving wordt hierbij
betrokken. De bewoners zijn een belangrijke stem; gemeente heeft al gestemd. 30 juni
raadsvergadering.
Wanneer wordt de wijk betrokken? Aangeven welke rol wij willen in het verder proces na
aanleiding van huidige plannen.
Agendapunt: Ideeën voor het st. Annaterrein.
Vraag: Zijn wij een verlengstuk van de gemeente? De wijkraad is een doorgeefluik van
problemen. Enquête is een goed voorbeeld. Wijkraad is een goed instrument om bewoners te
betrekken/ mee te corresponderen over problemen en om met het gebied in contact te blijven.
Er zijn in Venray 10 wijkraden en 13 dorpsraden. Iedereen heeft zijn eigen aanpak/structuur. Wat
past bij de wijk? Hoe wil je dat invullen?
Mestfabriek? Alleen belanghebbende konden reactie geven. Wijkraad was niet op de hoogte.
Alles via internet verspreid worden.
Welke aanvragen moeten naar de bewoners worden gecommuniceerd? Hoe worden we
geïnformeerd?
Agendapunt: directie mestfabriek uitnodigen voor vergadering
Wat vinden wij belangrijk? Agenderen.
Fase 1: Plannen (opmerkingen/wijzigingen)
Fase 2: Vragen & knelpunten vanuit de wijk
Wijkraad bestond nog niet in Fase 1. Draagvlak peilen voor een formeel traject (is er draagvlak)
Inalfa hervestigen op de hulst 2. Huurcontract tot eind 16. 8,5 hectare grond. Eigenaar Chalet
Groep. Pand herontwikkelen of slopen. Zit nog vervuiling onder gebouw. Bij slopen saniteren
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(gebouw van eind 1950). Nog van de tijd van de kolenbouw. Waarschijnlijk herontwikkeling of
leegstand. Xerox kantoren moeten gesloopt worden.
4.

Decentralisatie
Ontmoetingen/eetpunt.
Wijkteams worden opgestart; zijn beschikbaar. Belangrijk is de verbinden tussen de wijkraad en
het wijkteam. Beschikbaarheid wijkverpleegkundige link met wijkraad. Wijkverpleegkundige zit in
zorgverzekeringswet. Geen langdurige zorg.
Gemeente bezig met WMO. Gemeente pakt niet stukje zorg over. Beleidsambtenaar voor
mogelijkheden omtrent dit probleem in de toekomst voor eigen ideeën.
Op ’t Nipperke: Samenwerking gemeente. Leden actief meedenken in paraplu verordening in de
commissie. Horen helemaal niks. Geen bevestiging/zoekende wat nu.

5.

Wonen & voorzieningen
Smakterheide heeft een groot bedrijven terrein. Er blijft doorstroom van bedrijven. Er is minder
diefstal. Veel cameratoezicht.
Geen plannen voor (nieuwe) woningbouw in de toekomst. Weinig nieuwbouw en voorzieningen
in de wijk. Smakterheide is een gevarieerde wijk met industrie, kantoren, huizen, luxe woningen
etc. Binnen deze woningen is er ook veel diversiteit in de wijk (senioren woningen, dichterbij,
huurwoningen, koopwoningen etc.)
Wijk is jong/oud door elkaar. Veel bewoners verhuizen terug (zoals te zien is in resultaten
enquête).
Onze wijk is als een dorp. De wijk ontwikkelt zich vanzelf met haar bewoners mee.
Actiepunt: Hoe is de opbouw in de wijk qua bewoners. (leeftijdsopbouw).
Vraag: Wat zit er? Dit is van belang voor ontwikkelingen en plannen.
Leon Langehuizen doet onderzoek naar de demografische ontwikkelingen (cijfers over
bevolking) binnen Venray. Deze cijfers zijn handig voor toekomstige plannen voor ontwikkeling.
Op de site Venray in cijfers staat een deel van deze gegevens.
Overlast jongeren op voetbalveldje zandbleek vinger in de pap houden en kijken of het erger
wordt.

6.

Omgang
Strooizout. De st. Odastraat in de winter is erg gevaarlijk. Wordt een grote ijsbaan.
College vraagt na of er strooizout wordt gefaciliteerd.

7.

Rondvraag
Vraag: Hoevaak komt het college langs?
1x per jaar doet het college een rondje langs de wijkraden. Op uitnodiging komt het college
sowieso. Er kan ook een vergadering op het gemeentehuis gepland worden.
WRO heeft ook gestructureerd contact.

8.

Sluiting
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Wie
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