Notulen Wijkraad
Smakterheide

19-01-2017

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Titova, Dr. Kortmannweg 21

Aanwezig:

Anke van den Wijngaard, Miriam Willems
Sylvia Heijnen, Robert van Vonderen,
Oksana Titova,
Wim Manders, Peter Hanen

Afwezig:

Judith Cornelissen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heeft zich afgemeld. Wim heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen akkoord.
Werkgroep Groen is nog niet bij elkaar gekomen door omstandigheden.
Miriam en Wim willen eerst mensen erbij zoeken. Door Anke wordt
voorgesteld om de Werkgroep Groen bij Verkeer en Veiligheid te voegen.
Dit idee wordt positief ontvangen. Wim neemt contact op met Debbie van
Santvoort over het bankje.
Peter deelt mee dat hij een reservering heeft gedaan bij Op ’t Nipperke. Er
is nog geen bevestiging gestuurd door Op ’t Nipperke.

3.

Besluit tot benoeming van Oksana Titova tot lid van de Wijkraad
Besluit: Oksana is benoemd tot lid van de Wijkraad.

4.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2017-01-09_Mail_Hard_voor_Hart:
Doorgeven aan de Werkgroepen zodat leden hiervan kennis kunnen nemen.
De Werkgroep Zorg neemt de lead en stuurt de mail door. Aanmelden kan
bij de werkgroep Zorg. Robert zet het op de website. Op de
jaarvergadering wordt dit op de agenda gezet. Denken aan
deelnameformulieren.
- 2017-01-10_Mail_Gemeente_Financiële_Verantwoording:
Josette geeft over de mail een toelichting. Er wordt een voorstel gedaan hoe
om te gaan met de verantwoording. Wim draagt zorg dat de kascommissie
tijdig bijeen geroepen wordt.
- 2017-01-13_BurgerTop_Venray_28-01-2017:
De mededeling wordt door Robert op de website gezet.
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- 2017-01-13_Mail_Cultura_Venray_ Schijt_aan_de_Grens_2017:
Oksana geeft aan om hieraan deel te nemen.
- 2017-01-16_Mail_Dory_Peeters_Oud_Papier:
Data zijn toevallig vandaag verspreid door de inzamelaar. Robert zet de
nieuwe data op de website. Peter zal Dory Peeters hierover berichten.
- 2017-01-19_Mail_Cultura_Venray_Nieuw_Cultureel_Jaar:
Geen actie nodig.
5.

Voortgang werkgroepen
Werkgroep Groen: zie bij agendapunt 2.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid: Op 31 januari komt de werkgroep bij
elkaar.
Werkgroep Whatsapp: Er zijn meer dan 100 deelnemers. Er komt een
tweede whatsapp-groep. Er is nog geen actie genomen waar het bord wordt
geplaatst. Wim geeft aan dat hierop actie wordt ondernomen.
Werkgroep Zorg: De werkgroep is 18 januari 2017 bij elkaar gekomen. Er
zijn nieuwe leden bijgekomen. 28 enquêtes zijn binnengekomen. Een goede
respons. Met name zijn er zorgvragen geuit in de enquête. Er wordt een
bewonersavond georganiseerd om de uitkomsten mee te delen en om terug
te koppelen waarom er een werkgroep Zorg is. Gedacht wordt om een
centraal meldpunt te openen via de mail of via een telefoonnummer om
vraag en aanbod van zorg bij elkaar te brengen.
Werkgroep St. Anna: De werkgroep komt maandag, 23 januari 2017 bij
elkaar. Het verslag over het bezoek bij Rensdael wordt dan gesproken. De
informatie moet nog niet naar buiten worden gebracht.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid: Anke geeft een toelichting. Stukken staan
op GD. Gesproken wordt over de beveiliging van St. Anna. De laatste tijd is
er meer activiteit die het daglicht waarschijnlijk niet kunnen verdragen.
Robert geeft aan dat er een melding kan worden gedaan bij Vincent van
Gogh Instituut. VVGI kan de beveiliging aansturen.
Algemeen: Informatie vanuit de werkgroepen wordt geagendeerd voor de
volgende vergadering van de Wijkraad. Wij zien geen problemen met de
bemensing van de werkgroepen.

6.

Update website
Oksana stuurt een foto naar Robert. Robert zet de foto op de website.

7.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Communicatie van de werkgroepen;
Voorbereiding jaarvergadering (presentatie werkgroepen; wijkagent: Anke
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zal de wijkagent polsen; opstellen flyer). Het DB zal voorafgaand aan de
volgende vergadering nadere voorbereidingen treffen.
8.

Rondvraag
Miriam: wil graag een andere dag dan donderdag vergaderen. De overige
leden vinden nu dat de wijkraadvergadering op de donderdag gehandhaafd
blijft.
Sylvia: de brievenbus van PostNL komt te vervallen in de wijk. De vraag is
of de wijkraad PostNL moet benaderen. PostNL geeft aan dat 10.000 van de
19.000 brievenbussen komen te vervallen in heel Nederland. De wijk maakt
geen schijn van kans. Er wordt geen actie ondernemen.
Judith: Kan de vergadering van februari ergens anders worden gehouden.
Sylvia biedt zich aan.
Judith: Idee van wijkbewoner om bijv. € 2,50 te doneren. Mensen weten
dat wij een subsidiepot hebben. We gaan niet doneren, juist omdat we al
een subsidiepot hebben.

9.

Sluiting
De volgende vergadering is bij Sylvia: Maasheseweg 59a.
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