
Notulen Wijkraad 
Smakterheide 

 16-02-2016 

 
 

 

 
Pagina 1 

 
  

 
 

1. Opening 

Wim heet eenieder welkom. 
Judith is geopereerd. Sylvia zorgt voor een bloemetje. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
Rondvraag: We gaan niet doneren, omdat we al een subsidiepot hebben. 

Notulen worden aangepast. Verder geen opmerkingen. 

 
3. Financieel verslag (concept) 

Wim licht het financieel verslag toe. Josette geeft nog een toelichting op de 
subsidie van de gemeente. Wim kan niet herleiden hoe de subsidie tot stand 

komt. Kan de berekening niet toegelicht worden? Josette geeft aan dat de 
subsidie met 3% ieder jaar wordt gekort. 

Het concept wordt geaccordeerd. Aan zet is nu de kascommissie. Wim zorgt 
dat de kascommissie bij elkaar komt. Piet Dupont maakt deel uit van de 
kascommissie, alsmede de penningmeester van Wijkgebouw Op ’t Nipperke. 

Wim vraagt bij Judith na wie dit precies is. 

 
4. Jaarvergadering (uitnodiging – agenda – organisatie) 

Peter licht toe dat 16 maart 2017 niet doorgaat. Voorgesteld wordt om nu 

30 maart 2017 aan te houden. Op ’t Nipperke heeft kenbaar gemaakt dat 
deze datum akkoord is. 
Concept uitnodiging: Combinatie van uitnodiging en agenda wordt 

voorgesteld. Wim zal Robert een voorstel doen om de uitnodiging en de 
agenda te vervolmaken. De werkgroepen moeten hiervan deel uitmaken 

evenals de wijzigingen van de wijkraad. Ook moet op de agenda komen wat 
te doen met de subsidiepot. De jaarvergadering wordt opgesplitst in twee 
delen: de jaarvergadering en de presentaties. 

Voorstel: koffie en thee gratis. Vlaai, cake en koekjes worden verzorgd door 
Op ’t Nipperke. 

Anke wordt gevraagd om de wijkagent de nieuwe datum door te geven en 
te vragen of hij 30 maart kan. 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Heijnen, Maasheseweg 53a 

  
Aanwezig: Miriam Willems, Sylvia Heijnen, 

Oksana Titova, Peter Hanen 
Wim Manders 
 

 

Afwezig: Judith Cornelissen, Anke van den 
Wijngaard, Robert van Vonderen 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Wim Manders a.i. 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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5. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2017-01-20_Mail_Robert_Kosten_Website:  
BESLUIT: Wijkraad is akkoord met het voorstel. 

 
- 2017-01-25_Fw_Robert_Verzoek_Gebruik_Wijkcentrum: 

Robert heeft al gereageerd. Antwoorden worden voortaan via het 
secretariaat verstuurd. Anders bestaat het gevaar dat ieder wijkraadlid 

mails gaat beantwoorden. 
 
- 2017-01-25_Mail_Judith_Betaling_Vrijwilligers:  

Is afgehandeld. 
 

- 2017-01-29_Mail_Peter_Reservering Op 't Nipperke jaarvergadering:  
Geen actie. 
 

- 2017-01-30_Mail_Gem._Vergaderschema_Dorpraden_Wijkraden_2017:  
Josette: het schema is niet veel veranderd. 

Judith en Wim zullen hun agenda bijwerken aan de hand van het 
vergaderschema WRO. Zij zullen om toerbeurt naar de WRO-vergadering 
gaan. 

 
- 2017-01-30_Bedankmail_Dory_Peeters_Oud_Papier_Ophalen: 

Is afgehandeld. 
 
- 2017-01-30_Mail_Gemeente_Strooizout:  

Peter zal Tom Stam van de gemeente antwoorden dat het strooizout 
bedoeld is voor dat kruispunt. Het is niet de bedoeling dat dit voor 

particulieren wordt aangewend. 
 
- 2017-01-31_Mail_Stedon: 

Ter kennisgeving aangenomen. 
 

- 2017-02-07_Mail_Wim_Financieel_Overzicht_2016_Concept: 
Aan de orde geweest. 
 

- 2017-02-07_Mail_Speeltuin_Voortgang:  
Geen actie. 

 
- 2017-02-11_Goede Doelen 2017_Gezamenlijke_Collecte: 
Gevraagd wordt om dit op de website te zetten. Robert zal dit op de 

website zetten. 
 

- 2017-02-15_Mail_Gemeente_Uitnodiging_Verdieping_Woonvisie_2017: 
Wim en Peter zullen hier naar toe gaan. PM: Wonen Limburg uitnodigen 

voor een wijkraadvergadering. 
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6. Voortgang werkgroepen 

Informatie staat in de diverse mappen. Robert, Judith en Anke zijn er niet. 
De voortgang wordt verschoven naar de volgende vergadering. Belangrijk 
punt is ook de informatie naar de wijk vanuit de werkgroepen. Idee: 

werkgroepen info laten verstrekken via de website? 
 

7. Update website 
Geen opmerkingen. 

 
8. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Geen agendapunten. 

 
9. Rondvraag 

Wim geeft aan dat het etentje gezellig en lekker was. Judith had het zeer 
gewaardeerd dat zij een dinerbon heeft ontvangen. 

 
10. Sluiting 

Volgende vergadering, d.d. 16 maart 2017, om 19.30 uur bij Josette: 

Eligiusweg 40, Venray. 
 


