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1. Opening 

Wim heet eenieder welkom. Wim doet het voorzitterschap. 

Als extra agendapunt wordt toegevoegd: Opzeggen huurovereenkomst. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

actiepunt Judith en Miriam is nog niet gebeurd Blijft staan. Goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2016-10-26_Uitnodiging_Cultuurcafé_31-10-2016 en 

- 2016-10-30_Mail_Oksana_Cultura_Venray:  
Oksana is bij het eerste Cultuurcafé geweest. Het doel is om krachten te 

bundelen in de regio. Cultuurcafé was goed georganiseerd. Oksana is 

enthousiast en zal er naar toe blijven gaan. Oksana geeft aan dat ze 
wellicht iets kan betekenen (met hulp van Cultura Venray) voor 

dagbesteding voor ouderen in onze wijk. Dat kan bij haar thuis. Er zijn 

wellicht ook raakvlakken met de Werkgroep Zorg. Judith stelt voor dat 

Oksana contact op kan nemen met de ouderenvereniging om te vragen of 
er interesse voor dit initiatief. 

De werkgroep Zorg gaat met Oksana in gesprek met de 

ouderenvereniging. De werkgroep Zorg initieert het contact. 
 

- 2016-10-27_Mail_Gemeente_Bijeenkomst_Informele_Zorgverleners: 

De mail wordt in handen gesteld aan de Werkgroep Zorg. 

Peter stuurt de mail door aan het bestuur van Op ’t Nipperke. 
 

- 2016-10-31_Mail_Gemeente_Wijk_Dorpsraden: 

Voor de Wijkraad Smakterheide kloppen de data die genoemd zijn. 
Peter zal reageren dat de data kloppen. Wij wachten de communicatie 

vanuit de WRO af en Judith en Wim stemmen dan gezamenlijk af. 

 
- 2016-11-11_Verantwoording_Subsidie_Wijkraad_Smakterheide: 

   

 

 
Aanvang: 

 

 
19:30 

Locatie: Huize Van Vonderen, Maasheseweg 27 

  

Aanwezig: Anke van den Wijngaard, 
Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

van Vonderen, Oksana Titova, 

Wim Manders, Peter Hanen 
Josette Teepen (gemeente Venray) 

 

 

Afwezig: Miriam Willems 

 

 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

Wim Manders (a.i.) 

Peter Hanen 

Wim Manders 
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Reactie vanuit de gemeente is positief. De verantwoording is goedgekeurd. 

1 juni 2017 is een harde datum om de verantwoording in te dienen. Dit 
wordt nog vanuit de gemeente gecommuniceerd. 

Peter zal een mapje Financiën maken in GD. Het financieel verslag en de 

goedkeuring worden hierin geplaatst door Peter. 

 
- 2016-11-17_Uitnodiging_Symposium_Vervoersinitiatieven_Limburg: 

Ter kennisgeving. Geen actie. 

 
 

4. Voortgang Werkgroepen 

- Werkgroep Verkeer en Veiligheid: 

Er zijn geen actiepunten. De volgende vergadering is gepland op 24 
november 2016. Snelheid aan de Dr. Kortmannweg is geïnventariseerd. Het 

hekje bij Op ’t Nipperke wordt ook opgepakt. 

Anke geeft aan dat het voorzitten van een werkgroepen niet haar ding is. 
Anke wil meer doen en minder vergaderen. Maar ze wordt met de 

actiepunten weer enthousiast. 

Ze vraagt of de werkgroep een mailadres kan aanmaken. 
 

In het Annapark wordt het steeds onveiliger. Er wordt steeds meer gespuis 

geconstateerd. Oksana geeft aan dat ze melding heeft gekregen dat 

jongeren andere jongeren bedreigen. 
 

- Werkgroep St. Anna: 

De laatste bijeenkomst viel helaas tegen. We hadden een afspraak gepland, 
maar VvGI was het vergeten. Er is een nieuwe datum gepland en wel op 28 

november 2016. Het bovenstaande punt over de onveiligheid wordt in dat 

gesprek meegenomen. VvGI is nog steeds eigenaar van het St.-
Annaterrein. Robert heeft het genoteerd. 

De werkgroep wil ook met de nieuwe eigenaar, Rensdael, praten. 

 

- Werkgroep Zorg: 
Er is een enquête opgesteld. Judith vraagt of deze digitaal kan worden 

ingevuld. 

Robert zal de enquête afdrukken en op de website zetten. 
Het loopt verder prima, de werkgroep is effectief. 

 

- Werkgroep Groen: 
Wim geeft aan hij deze heeft geërfd. Hij kan zich echter niet herinneren dat 

hij vanuit de wijkraad de trekker is. Wim was als burger bij deze werkgroep. 

Hij zal zich over de werkgroep ontfermen. Hij neemt contact op met Miriam 

Kelders voor een eerste bespreking. Als er geen animo is, dan wordt dit in 
de volgende wijkraadvergadering meegedeeld. 

 

- Werkgroep BuurtWhatsapp: 
Er is een eerste melding binnengekomen. Dit soort meldingen horen niet 

thuis in de Whatsapp. De werkgroep is sindsdien niet meer bij elkaar 
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gekomen. De melding wordt daar besproken. 

 
Het excel-bestand wordt gescreend of de juiste contactpersonen. 

Robert past dit aan. 

 

5. Stand van zaken organisatie bijeenkomst werkgroepen 24-11-2016 
Judith heeft geregeld dat de zaal voor de helft is gereserveerd en sfeervol 

ingericht wordt. Er is ook een tapas buffet geregeld. Gerekend wordt op 23 

personen. 
Voor een attentie is gekeken. Er zijn legio mogelijkheden, afhankelijk van 

het budget. Besluit: attentie mag maximaal € 3 kosten. Gedacht wordt aan 

een usb-stick (40 stuks). Attentie wordt ook ingepakt. Judith neemt dit op 

zich. Wim vraagt naar de kosten. Consumptie € 1,10 per stuk, zaalhuur is 
ca. € 20. 

Robert stuurt alle leden van de werkgroepen een mail met de vraag of ze 

aanwezig zijn. 
Robert neemt muziek mee. 

 
6. Update website 

Dit wordt een vast agendapunt op verzoek van Robert. 

Mailadressen van elke werkgroep worden door Robert aangemaakt. Dit 

gebeurt vóór 24 november 2016. 

Vastgestelde notulen worden op de website gepubliceerd. Als een 
aanwezige niet wil dat zijn naam in de notulen worden opgenomen, dan 

wordt dit gerespecteerd. 

De sleutel van de strooizoutbak kan opgehaald worden bij de heer 
Schwachöfer, St. Odastraat 34a. 

 

7. Besluit tot vastleggen rooster van aftreden 

Anke is aftredend en gaat door. Miriam is niet aanwezig, daarom is Sylvia 
aftredend. Zij gaat ook door. Peter als secretaris is ook aftredend en gaat 

ook door. 

 
8. Besluit tot het opzeggen van de huurovereenkomst 

Besluit: de overeenkomst wordt opgezegd. 

Peter zegt de overeenkomst op. 
 

9. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

- Evaluatie borrel 24 november 2016; 

- Etentje wijkraad. Robert zal een datum via datumprikker uitzetten; 
- Jaarplanning. 

 

10. Rondvraag 
Sylvia gaat verhuizen. Ze krijgt een nieuw adres. 

Josette geeft aan dat ze bijna gaat stoppen bij de gemeente. In september 

neemt ze een vervanger mee. 

Judith deelt mee dat op 15 januari 2017 de nieuwjaarsborrel bij Op ’t 
Nipperke wordt georganiseerd. 
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11. Sluiting 

Wim sluit de vergadering. 
 

 

Volgende vergadering: 15 december bij Wim, Maasheseweg 43. 
 


