Notulen Wijkraad Smakterheide 19-11-2015
Datum:
Aanvang:
Locatie:

19-11-2015
19:30
Op ‘t Nipperke

Aanwezig:

H. Allan, J. Cornelissen, W. Manders, P. Beerkens, M. te
Boome, J. Teepen, P. Hanen.
Gast: H. Jacobs
P. Beerkens
W. Manders

Voorzitter:
Notulist:
1.

Opening + vaststelling agenda
P. Beerkens heet allen welkom.
Agendapunt 6 wordt eerst behandeld ivm aanwezigheid H. Jacobs
Agenda was wederom laat deze keer, daags tevoren.
Afspraak is dat de agenda 1 week van te voren rondgestuurd wordt.

Actie S. Heijnen

2.

Notulen vorige vergadering (15.10.2015)
1. Opening: “badges waren van slechte kwaliteit” vervangen door waren te eenvoudig/simpel.
4. Ingekomen en uitgaande stukken:
Gehele tekst achter “Bijlage 2” vervangen voor: De Presentatie van Gemeente Venray over het
voorstel van nieuwe wijkgrenzen wordt door P. Beerkens toegelicht. P. Beerkens heeft contact
gehad met O. Duisters over het voorstel van de gemeente om de Overloonseweg als nieuwe
grens te hanteren tussen beide wijken. Beide zijn van mening de oude grens te handhaven,
waardoor de bewoners aan beide zijden van de Overloonseweg bij de Brabander blijven. De
wijkraad kan akkoord gaan met dit standpunt. P. Beerkens zal dit aan O. Duisters terugkoppelen.
O. Duisters zal dit dan aan Gemeente Venray melden. In december komt er een nieuw concept;
definitieve besluitvorming door de Gemeente is omstreeks maart 2016
Vraag veilige honken: “Waarschijnlijk gaat het niet door” vervangen door: Niet van toepassing
voor onze wijk.
6. Werkgroepen: Bij aanmelding voor werkgroep Anna terrein: toevoegen H. Allan
7. Wijkraad: De voorzitter van op ’t Nipperke “heeft hier moeite mee” vervangen voor heeft
aangegeven dit jammer te vinden.
Communicatie tussen “leden” vervangen voor leden van de wijkraad.
8. Rondvraag: Gehele tekst over de jaarvergadering van de wijkraad vervangen door:
De jaarvergadering is een jaarlijkse terugkoppeling aan de bewoners van Smakterheide, van alle
activiteiten die de wijkraad betreffend jaar heeft ondernomen. De notulen van deze vergadering
dienen als feitelijke verantwoording aan de bewoners. Onderdeel van deze vergadering is in
ieder geval een financiële terugblik door een kascontrolecommissie. Het financiële verslag is de
verantwoording aan de Gemeente voor de gekregen subsidiegelden.
Actielijst: Opnemen in actielijst:
44: Peter B. vervangen voor Peter H.
49: Resultaten van de besproken enquête tijdens bewonersavend toesturen aan Gemeente
Venray: actie: S. Heijnen. (P. Beerkens checkt bij S. Heijnen of dit inmiddels is gebeurd)
50: Volgen van de besluiten definitieve grenswijzigingen: actie: P. Beerkens, deadline dec. 2015

3.

Ingekomen stukken
Vaststelling grenzen Brabander, Smakterheide
17-10-2015
Betreft de brief van O. Duisters (secr. Brabander) van 25 september jl (??), als reactie op het
concept “nieuwe grensindeling” van Gemeente Venray.
Brief opzet vergaderschema WRO 2016
22-10-2015
Ter kennisgeving.
Reactie wordt gevraagd van voorzitter of secretaris voor 1 november 2015. Is dit gebeurd?
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Actie: P. Beerkens / S. Heijnen
22-10-2015

Opzet vergaderschema WRO 2016
Ter kennisgeving.
4.

Uitgaande stukken
Geen

5.

Werkgroepen
De vraag wordt in de vergadering gesteld of de brieven aan de wijkbewoners al gemaakt zijn. H.
Allan geeft aan niets van S. Heijnen ontvangen te hebben. P. Beerkens zal bij S. Heijnen checken
of de concepten reeds gemaakt zijn.
Actie P. Beerkens
Belangrijk is dat deze brieven er nu snel uit gaan. W. Manders stelt voor een excelbestand te
maken waarin opgenomen: de werkgroepen, de begeleiders van de wijkraad, de geformuleerde
prioriteiten naar aanleiding van de enquête en de bewonersbijeenkomst en ruimte voor
voortgang en deadlines. Dit kan dan een “levendig document” worden, aan de hand waarvan de
voortgang teruggekoppeld kan worden tijdens het vaste agendapunt “werkgroepen”. Dit gezegd
hebben realiseert de vergadering zich dat we tot op heden nog niet de samenvatting hebben
ontvangen van de enquête/bewonersdag. W. Manders vraagt dit op bij S. Heijnen en maakt een
concept, wat de volgende vergadering wordt besproken.
Actie: W. Manders

6.

Wijkagent
H. Jacobs, waarnemend wijkagent Venray-Oost is aanwezig, en licht toe wat zijn taken zijn.
Het aandachtsgebeid gaat veel verder dan alleen de wijk Smakterheide. Het betreft ook: Het
industriegebied, Oostrum met daarbij de TBS-kliniek, Sint Anna en Landweert.
Het betreft voorlopig een waarneming; er is een reorganisatie op handen met Gennep.
H. Jacobs is laagdrempelig bereikbaar via 06-15269954 of harold.jacobs@limburg-noordpolitie.nl Voor “niet pluis” zaken of inbraken enz. gewoon 0900-8844 of 112
Verwachtingen naar elkaar:
- Algemeen beeld: wat speelt er?
- Indruk is een rustige wijk; “ik wil er wel wonen”
- Laat elkaar weten als er iets is.
- Mensen voelen er zich algemeen wel veilig; recent wel een 2-tal inbraken geweest
(Maasheseweg en Seilier)
- Over formele meldingen van overlast / inbraken of andere politiezaken in de wijk wordt H.
Jacobs de volgende dag altijd geïnformeerd via mail.
- H. Jacobs zal niet standaard deelnemen aan de vergadering; kan wel altijd benaderd worden bij
een eventueel actiepunt.
- Er is eerder wel overlast op St. Anna geweest; het betrof jeugd / vernielingen.
Zichtbaarheid van de wijkagent:
- Eventueel bij overleggen van de wijkraad;
- uitdiepen van bepaalde casussen;
- contact met wijkteams;
- synthese / straatcoaches ondersteunen, bv bij jeugdproblematiek;
- werkgebied = groot.
Nieuwe ontwikkeling:
Installeren van camera’s op de Maasheseweg tot aan van Ophoven.
Mogelijke toekomst: 1 wijkagent / 5000 inwoners.
Verder hebben we nog gesproken over het nut en de valkuilen van groepsapp’s die in
straten/wijken gemaakt worden. H. Jacobs doet hieraan niet mee, vanwege de navolging die hij
niet kan waarborgen, daarmee wordt het te formeel. H. Jacobs ondersteunt deze ontwikkeling
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wel, maar het brengt ook mogelijke gevaren met zich mee. H. Jacobs heeft hier informatie over,
en zal deze met de wijkraad delen.
Actie: H. Jacobs
7.

Rondvraag
M. te Boome: 24 november as is er een overleg met J. Teepen en werkgroep WRO, met als
doelstelling de rol/positie van het wijkradenoverleg; terugkoppeling volgt; Actie: M. te Boome
J. Teepen:
- Strooizout in de wijk is mogelijk; positie nader te bepalen. J. Teepen brengt
gemeentemedewerker in contact met de werkgroep verkeer.
Actie: J. Teepen
- Bestemmingsplan centrum kom wordt herzien. Ligt nu ter inzage. Van 27 locaties worden
vergunningen ingetrokken. Het plan zal toegestuurd worden, zodat we kunnen beoordelen of
een van de locaties binnen de wijk Smakterheide valt.
Actie: J. Teepen

8.

Actiepunten
36/37: Brieven (uitnodigingen) zijn klaar. P. Beerkens zal de concepten in DB rondsturen en
kunnen dan weg. Daarna als uitgaande post op agenda ter kennisgeving. Actie: P. Beerkens
38/39: Af
44: Af. Korte terugkoppeling: Verantwoording van de financiële situatie van WRO, een
wandelkaart van Gemeente Venray exclusief het centrum; hiervoor een oproep voor invulling en
een presentatie van de TBS-kliniek met daarbij behorende resocialisatiewoningen.
45: Aanpassen: S. Heijnen contact opnemen met R. van Vonderen.
46: Af. Is akkoord; alle informatie aangaande de wijkraad kan er op; geen reclame.
47: P. Beerkens vraag bij S. Heijnen de stand van zaken na.
Actie: P. Beerkens

9.

Agenda volgende vergadering
- De standaard agendapunten;
- werkgroepen adhv exceldocument;
- organisatie en invulling jaarvergadering.

10. Sluiting

Actielijst:
Nr.
On
36)
der
we
rp
37)

Onderwerp
Mestfabriek

43)

Rol/positie
WRO
Dialoog
vrijheid

45)

47)

48)

ICV Venray

Werkgroep

Uit eten WR

Omschrijving
Directie uitnodigen voor vergadering;
Conceptbrief ter beoordeling in DB, daarna
versturen
Bedrijven vereniging Smakterheide uitnodigen
Conceptbrief ter beoordeling in DB, daarna
versturen
Wilbert Litjens benaderen.
Terugkoppeling gesprek 24 nov.
Flyer op website zetten
S. Heijnen neemt contact op met R. van
Vonderen
2 brieven opstellen en versturen aan
wijkbewoners over deelname werkgroepen.
Check of concepten reeds gemaakt zijn.
Datum prikken voor diner wijkraad
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Wie
P. Beerkens
P. Beerkens

Datum
18-06-2015
19-11-2015

Deadline
30-11-2015
17-12-2015

P. Beerkens
P. Beerkens

18-06-2015
19-11-2015

01-03-2016
17-12-2015

M. te Boome
M. te Boome
R. Vonderen
S. Heijnen

15-10-2015
19-11-2015
15-10-2015
19-11-2015

19-11-2015
17-12-2015
17-12-2015
17-12-2015

S. Heijnen

15-10-2015

19-11-2015

P. Beerkens
M. Wismans
P. Hanen

19-11-2015
15-10-2015

17-12-2015
19-11-2015
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49)
50)

Organisatie
WR
WRO

51)

Werkgroep

52)

Wijkagent

53)

Strooizout

54)

Gem. Venray

Afspraak is dat de agenda 1 week van te voren
rondgestuurd wordt.
Reactie voorzitter of secretaris op
vergaderschema WRO 2016 voor 1 november
2015
excelbestand waarin opgenomen:
werkgroepen, begeleiders wijkraad,
geformuleerde prioriteiten van enquête en
bewonersbijeenkomst en ruimte voor
voortgang en deadlines.
Informatie over groepsapp in straat of wijk
doorzenden.
Gemeentemedewerker in contact met de
werkgroep verkeer brengen inzake positie
strooizout in de wijk.
Bestemmingsplan centrum kom doorsturen
ter beoordeling of in de wijk een locatie is
waar vergunning ingetrokken wordt
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S. Heijnen

19-11-2015

17-12-2015

P. Beerkens
S. Heijnen

19-11-2015

17-12-2015

W. Manders

19-11-2015

17-12-2015

H. Jacobs

19-11-2015

17-12-2015

J. Teepen

19-11-2015

17-12-2015

J. Teepen

19-11-2015

17-12-2015

