Notulen Wijkraad
Smakterheide

20-10-2016

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Willems, Maasheseweg 62

Aanwezig:

Miriam Willems
Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert
van Vonderen, Oksana Titova,
Wim Manders, Peter Hanen
Josette Teepen (gemeente Venray)

Afwezig:

Anke van den Wijngaard-

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken
- 2016-09-09_Mail_Harold_Jacobs_Buurtpreventie_Smakterheide:
Gemeente heeft aangegeven dat zijn niet akkoord gaan met plaatsing in de
openbare ruimte. De vraag is of het bord in de tuin van iemand kan worden
geplaatst, wie dit zou willen en of hier een financiële bijdrage kan worden
verstrekt. De werkgroep pakt dit vervolgens op.
Besluit: Financiële bijdrage is akkoord.
- 2016-09-20_Mail_Gemeente_Kern_Met_Pit:
DB van de wijkraad heeft dit al doorgezet.
- 2016-09-23_Hard_Voor_Hart_Nieuwsbrief_Q3-2016:
Ter info.
- 2016-09-26_Bedankmail_Willy_Sassen_Overlast:
Willy heeft aangegeven dat het nu niet speelt, gelet op het jaargetijde. Het
heeft wel de aandacht. Het probleem reikt verder dan Smakterheide en is
bekend bij de gemeente. Er wordt gekeken naar een alternatief vanuit de
gemeente.
De mail van Josette wordt besproken. De inhoud daarvan was niet geheel
hetgeen besproken was in de wijkraad.
De vraag rijst hoe de wijkraad gaat communiceren richting burgers in de
wijk.
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- 2016-09-26_Mail_Nils_Fleuren_Huur_Nipperke:
Is geregeld.
- 2016-09-26_Mail_Oksana_Titova_Pianoconcert_Zoon:
Judith geeft aan dat dit onderwerp is besproken in het DB. Als je dit gaat
toestaan (het gaat om reclame), dan bestaat het gevaar dat de wijkraad
verwordt tot een reclamezuil. Dit is niet de bedoeling. Oksana begrijpt het.
- 2016-09-28_Reactie_Verzoek_Toezending_Ovk_Op_t_Nipperke:
Geen actie.
- 2016-09-29_Mail_Josette_Teepen_overlast_trapveld_Zandbleek:
Is reeds hiervoor besproken.
- 2016-10-02_Agenda_Besluiten_WRO_11-10-2016:
We hebben ons afgemeld.
- 2016-10-04_1_Mail_Kees_van_Lent_Aanmelding_Werkgroep:
Naar Kees van Lent is al gecommuniceerd dat dit in de wijkraad is
besproken. De vraag is of hij wat kan toevoegen, maar dit mag geen
criterium zijn.
Peter reageert naar hem dat de werkgroep binnen 14 dagen contact met
hem zal opnemen. Wim is contactpersoon.
- 2016-10-04_Uitnodiging_En_Agenda_Jaarvergadering_25-10-2016:
Miriam gaat er naar toe.
- 2016-10-05_Mail_Josette_Teepen_Subsidie_2016:
Besproken.
- 2016-10-08_Mail_Dory Peeters_Website:
Robert geeft aan dat de website inderdaad achterloopt.
Robert zal de website updaten. Er moet ook een vervanger zijn om de
website bij te houden. Sylvia geeft aan dit te zullen doen.
Peter zal een reactie geven richting Dory Peeters.
- 2016-10-08_Mail_Peggy_Weber_Cultura_Venray:
Dit is een onderwerp voor het overkoepelende wijkradenoverleg. Peter zal
dit aan haar doorgeven.
- 2016-10-13_Mail_Gemeente_Venray_Kaartenbakvenray_Nieuwe_Versie:
Peter geeft een korte toelichting op de mogelijkheden van de website.
- 2016-10-18_Mail_Op_t_Nipperke_Bevestiging_24-11-2016:
Geen actie.
- 2016-10-19_Nieuwsbrief_Cultura_Venray:
Geen actie.
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- 2016-10-19_Uitnodiging_Vervolg_Ambitiedag_2016_Gemeente_Venray:
De wijkraad acht het wel van belang om hierbij aanwezig te zijn.
Eenieder wordt gevraagd om hierover na te denken. Aanmelden moet voor
10 november 2016. Locatie is in het gemeentehuis.
- 2016-10-20_Mail_Gemeente_Uitnodiging_Woonvisie_27-10-2016
Het gaat over ‘wonen’ in de volle breedte. Sylvia geeft aan dat zij gaat, als
ze geen verdere verplichtingen heeft.
- Subsidie:
Mail is gezonden aan de gemeente. Er is geen enkele reactie geweest vanuit
de gemeente. Josette neemt dit op met de gemeente.
4.

Voortgang werkgroepen
Werkgroep Zorg: De werkgroep komt 21 oktober 2016 weer bij elkaar. De
werkgroep denkt na om een enquête op te zetten voor de wijk. Er zijn leuke
ideeën geopperd.
Het idee is om met een vereniging contact op te nemen.
Miriam en Judith nemen contact op met de ouderenvereniging Ons
Genoegen met het doel om input te krijgen.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid: Werkgroep is bij elkaar geweest. Anke
heeft de stukken op GD gezet. Anke vindt het moeilijk om het lidmaatschap
van de werkgroep te combineren met werk en privé. Anke moet dit open
kunnen communiceren.
BuurtWhatsapp-groep: Er is een herinnering rondgebracht. Er zijn meer dan
100 deelnemers. Er moet daarom een nieuwe link worden gemaakt. Er is
met de groep Landweert informatie uitgewisseld. Smakterheide doet het
heel goed.
Werkgroep St. Anna: De werkgroep zal binnenkort bij elkaar geroepen
worden.

5.

Organisatie bijeenkomst werkgroepen
De werkgroepleden worden hier bedankt. Judith vraagt Op ’t Nipperke wat
de mogelijkheden zijn en koppelt dit terug.
De leden van de werkgroepen moeten nu zo spoedig mogelijk worden
uitgenodigd.
Robert maakt een uitnodigingskaart en levert dit aan bij Wim. Wim zorgt
voor de verzending.
Judith kijkt naar relatiegeschenken voor de wijkraad.

6.

Overdracht secretariaat Wijkraad
Mappen op GD zijn gevuld.
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7.

Update website
Robert geeft aan dat de website inderdaad achterloopt. Robert zal de
website updaten. Er moet ook een vervanger zijn om de website bij te
houden. Sylvia geeft aan dit te zullen doen.

8.

Besluit tot vastleggen locatie vergaderingen Wijkraad
Iedereen vindt het fijn om bij iemand thuis te vergaderen.
De binding met Op ’t Nipperke wordt behouden door andere bijeenkomsten
daar te houden.
Besluit: het roulatiesysteem om te vergaderen bij de wijkraadleden thuis is
geaccepteerd.
Robert zal op de website aangeven dat geïnteresseerden kunnen aangeven
dat interesse hebben om een vergadering bij te wonen, zodat de locatie
doorgegeven kan worden en nadere afspraken hierover kunnen worden
gemaakt.
Peter zal dit bij het bestuur van Op ’t Nipperke melden. De overeenkomst
wordt opgezegd.
Miriam stelt een roulatieschema op.

9.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Update van de website graag als vast agendapunt opnemen.

10. Rondvraag
Judith: Het kan zijn dat ze er de volgende keer niet bij kan zijn.
Volgende vergadering bij Robert, Maasheseweg 27.
11. Sluiting
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