Notulen Wijkraad
Smakterheide

15-12-2016

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Hanen, De Seilier 57

Aanwezig:

Miriam Willems, Sylvia Heijnen,
Judith Cornelissen, Oksana Titova,
Peter Hanen, Josette Teepen (gemeente
Venray)

Afwezig:

Anke van den Wijngaard, Wim Manders,
Robert van Vonderen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Actiepunt Judith en Miriam (Werkgroep Zorg m.b.t. ouderen) blijft staan tot
januari 2017.
Financieel verslag is nog niet gevonden. Peter kan Judith appen als het niet
gevonden kan worden. Notulen zijn goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2016-11-19_Agenda_Werkgroep_Verkeer_Veiligheid_24-11-2016:
Besluit: Het is niet nodig om de agenda en notulen van de werkgroepen te
mailen naar (de secretaris van) de Wijkraad. Er kan gekeken worden in de
werkmap van de werkgroep.
- 2016-11-27_Mail_Werkgroep_VV_Aan_Gemeente:
.
- 2016-11-28_Mail_Debbie_van_Santvoort_speelpleintje:
Op de bijlagen staat ook een tekening van een bankje. Sylvia geeft aan dat
het bankje er al staat. De vraag rijst of het bankje wordt vervangen.
Voorgesteld wordt dat de werkgroep Groen navraag doet of het bankje
wordt vervangen en of het plan in zijn geheel doorgaat. Alsdan kan een
financiële bijdrage worden verstrekt m.b.t. de plaatsing van de bank.
- 2016-11-28_Cultura_Venray_Nieuwsbrief_2:
Ter kennisname aangenomen.
- 2016-12-03_Mail_Werkgroep_St-Anna:
Hetzelfde geldt als hiervoor bij de werkgroep Verkeer en Veiligheid.
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- 2016-12-06_Uitnodiging_Tweede_Cultuurcafé:
Oksana is bij de tweede sessie geweest. Oksana geeft aan dat het zeer
interessant is als je van cultuur, kunst of muziek houdt.
- 2016-12-08_Mail_Kerstinzamelingsactie:
Er zijn veel acties van de Voedselbank. De Wijkraad doet hier verder niets
mee. Het wordt ook niet op de site gezet.
- 2016-12-13_Verslag_Werkgroep_Verkeer_Veiligheid:
Hetzelfde geldt als hiervoor bij de werkgroep Verkeer en Veiligheid.
4.

Evaluatie bijeenkomst werkgroepen 24-11-2016
Het was een zeer geslaagde avond. Het eten was goed.

5.

Voortgang werkgroepen
- Algemeen:
Sylvia geeft aan dat bij een werkgroep aansluit en dat ze graag opteert voor
de Werkgroep Zorg. Judith en Miriam geven aan dat de werkgroep wel
gevuld wordt met veel wijkraadleden. Er is meer behoefte aan bewoners die
aansluiten.
Volgende keer wordt als agendapunt opgenomen: de bezetting van de
werkgroepen (kartrekkers) vanuit de wijkraad.
- Werkgroep St. Anna:
Oksana geeft aan dat de werkgroep goede gesprekken zijn gevoerd met de
eigenaar en met de nieuwe eigenaar. Robert heeft alle opmerkingen in de
verslagen vastgelegd. Daar wordt verder naar verwezen.
- Werkgroep Zorg:
Er zijn meer dan 30 enquêtes ingevuld en ingeleverd; boven verwachting
veel. De enquêtes worden nu bekeken om te zien of er een rode draad is te
destilleren. Daarna wordt beoordeeld of en zo ja wat er mee gaat gebeuren.
De werkgroep loopt verder prima.
- Werkgroep Groen:
In januari 2017 komt de werkgroep weer bij elkaar.

6.

Update website
Geen bijzonderheden.

7.

Besluit tot vastleggen rooster van aftreden
Beluit: Rooster vastgelegd.

8.

Voorstel agendapunten volgende vergadering.
Geen.
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Rondvraag
Josette vraagt wanneer de volgende jaarvergadering is en om deze in te
plannen. De gemeente komt met een voorbeeldverslag zodat de juiste
gegevens erin verwerkt worden. Voorgesteld wordt om 16 maart 2017 om
19.30 uur hiervoor te reserveren. Judith zal een app sturen of de datum
akkoord is. Peter zal Op ’t Nipperke reserveren.
Sylvia: Op de site staan nog oude foto’s. In het voorjaar zullen nieuwe
foto’s worden gemaakt.

10. Sluiting
Volgende vergadering: 19 januari bij Oksana, Dr. Kortmannweg 21.
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