Notulen Wijkraad
Smakterheide

16-03-2016

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Teepen, Eligiusweg 40

Aanwezig:

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

Afwezig:

Mirjam Willems, Judith Cornelissen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Wim Manders a.i.
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Wim heet eenieder welkom. Judith heeft zich staande de vergadering nog
afgemeld.

2.

Notulen vorige vergadering
Kascontrole is geweest. Er zijn geen opmerkingen van de Kascommissie. Er
was wel een vraag over de inkomsten. Josette vraagt e.e.a. na over de
subsidiëring.
PM’metjes zullen voortaan onderaan in de agenda worden opgenomen.
Peter zorgt hier voor.
Notulen zijn verder akkoord.

3.

Jaarvergadering
De uitnodiging is klaar en geprint. In het weekend van 18 maart 2017
worden de flyers in de bus gedaan. Wim zorgt hier voor.
Koffie en cake worden doorgegeven en de opstelling van de stoelen. Judith
zal dit doorgeven. Wim zal dit aan Judith vragen.
Wim zal een aantal sheets over de financiën maken.
Peter zal de verslaglegging doen.
Allen: als er nog mededelingen zijn voor de jaarvergadering, melden via de
app. Dan kan dat meegenomen worden.
De wijkagent wordt verwacht vanaf 20.30 uur; hij is van plan om de gehele
avond te komen.
PM: cursus computergebruik aanbieden voor wijkbewoners op kosten van
de Wijkraad.
Wijkraadleden worden vanaf 19.00 uur verwacht.

4.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2017-02-22_Mail_Cultura_Venray:
Oksana licht e.e.a. toe.
Robert zal een link naar Cultura Venray op onze website zetten.
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- 2017-02-22_Mail_Gemeente_Toezending_Nieuwsbrieven:
Geen actie.
- 2017-03-07_Mail_Gemeente_Ontwerp-Bestemmingsplan:
Voor onze wijk geen veranderingen. Geen actie.
- 2017-03-08_Mail_Gemeente_Nieuw_Model_Gebiedsregie:
Josette heeft de mail toegelicht. De Wijkraad moet hier aandacht voor
hebben. Op 23 maart wordt dit in het WRO besproken. Wim zal de stukken
doornemen en zal met Judith afstemmen wie hier naar toe gaat.
- 2017-03-10_Herinneringsmail_Goede_Doelen_Venray_Mail_11-02-2017:
Geen actie.
- 2017-03-15_Mail_Cultura_Venray:
Geen actie.
5.

Voortgang Werkgroepen
Werkgroep Groen: Geen activiteiten.
Werkgroep Veiligheid en Verkeer: De werkgroep is bij elkaar geweest. Tom
Stam van de gemeente zoekt de geschiedenis van het hekje bij Op ’t
Nipperke uit. 6 april is de volgende vergadering. Anke zal niet iedere
vergadering bijwonen. De werkgroep is hiermee akkoord gegaan. Een
bewoner van Mackenhof is erg bezig met vragen aan Anke. Er zijn geen
verdere actiepunten. De werkgroep is overigens wel actief.
Werkgroep St-Anna: Robert zal een mail sturen naar Rensdael sturen naar
de verdere ontwikkelingen. Na deze reminder zal de werkgroep weer bij
elkaar worden geroepen. Robert zal de activiteiten van de werkgroep kort
toelichten in de jaarvergadering.
Werkgroep Zorg: de werkgroep is tijdelijk niet actief geweest, door de
operatie van Judith.
Whatsapp groep: In de jaarvergadering zal Wim vragen of iemand een bord
in de tuin wil plaatsen. Wim gaat 5 borden bestellen in overleg met Judith
Poels (http://www.informatiebord.nl). De kosten worden gedragen door de
Wijkraad (was al besloten). De werkgroep zal inventariseren wat de beste
locaties zijn.

6.

Update website
Geen actie. Robert zal het aantal bezoekers van de website nagaan en dit
meedelen in de jaarvergadering (bij de mededelingen).

7.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Evaluatie jaarvergadering.
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Rondvraag
Wim geeft een korte toelichting over het bezoek van de Woonvisie. Peter en
Wim zijn eerder weggegaan. Er werd te vaak te lang ingegaan op
individuele (wijk)problemen. Iedere sheet riep individuele vragen op. Wel
werd duidelijk dat Venray vooralsnog qua bewoners in geringe mate blijft
groeien. De woningvoorraad zal steeds minder matchen met de
woningbehoefte. Hier moet over worden nagedacht. Hier ligt met name een
taak voor Wonen Limburg.
Anke over het verzoek m.b.t. Spel zonder grenzen: De aankondiging wordt
kort vermeld op de jaarvergadering, maar wordt geen item.
Anke en Wim zullen zelf gericht op zoek gaan naar wijkbewoners om te
vragen of zij mee willen doen.

9.

Sluiting
Volgende vergadering, d.d. 20 april 2017, om 19.30 uur bij Judith:
Zandbleek 40, Venray.
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