Notulen Wijkraad
Smakterheide

20-04-2017

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Manders, Maasheseweg 43

Aanwezig:

Miriam Willems, Judith Cornelissen,
Sylvia Heijnen, Robert van Vonderen,
Oksana Titova, Peter Hanen
Wim Manders

Afwezig:

Anke van den Wijngaard

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Wim Manders a.i.
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Wim heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Nieuwe model Gebiedsregie. Josette licht het overleg van 23 maart toe.
Gedacht wordt om medewerkers van de gemeente minder bij de
wijkraadvergaderingen aanwezig te laten zijn. De wijkraden hebben
aangegeven dat er toch steeds iemand van de gemeente aanwezig is bij de
vergaderingen. De gemeente heeft aangegeven dat er nog meer
toelichtingen op de plannen komen. De dorpsraden willen graag eens per
maand iemand aanwezig. Als er te weinig draagvlak is voor de plannen, dan
gaat het niet door. De gemeente zal dan voor vervanging moeten
zorgdragen.
De terugkoppeling vindt plaats op 9 mei. Judith gaat hiernaartoe.
Spel zonder grenzen: Dit wordt door Wim en Anke nog opgepakt.
Verslag is goedgekeurd.

3.

PM’etjes
16-03-2017: cursus computergebruik aanbieden voor wijkbewoners op kosten van
de Wijkraad

Op 8 of 10 mei wordt dit voorstel besproken bij de oudervereniging.
PM blijft nog staan. De werkgroep pakt dit op als er animo voor is.
4.

Jaarvergadering (evaluatie)
De vergadering wordt als waardevol ervaren. Het was een fijne en goede
vergadering. Dat horen leden van de Wijkraad ook terug. Jammer is dat er
weinig animo is voor een dergelijke jaarvergadering. Maar dit is in heel
Venray het geval. Relatief gezien is de jaarvergadering van Smakterheide
toch goed bezocht (ca. 30 bezoekers). Het aantal wordt door Peter
opgenomen in het verslag van de jaarvergadering. De aanwezigheid van de
wijkagent was ook goed bevallen. Robert zal de presentatie(s) op de
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website zetten.
Notulen jaarvergadering: Peter zal de afgetreden leden in de notulen
opnemen. Werkgroep zorg en welzijn: Zin opnemen.
Financieel jaarverslag: Peter zal een extra zin opnemen die de gemeente
verlangt.
Agendapunt 6: De discussie over de bijdrage van de keuken wordt een PM.
Agendapunt 7: Wim licht toe: Er zijn voor de reanimatiecursus 12
aanmeldingen. Er worden twee data in mei geprikt.
Agendapunt 10: Peter zal een bericht sturen dat de Wijkraad nogmaals
heeft beraadslaagd over de vraag waar de vergaderingen van de Wijkraad
worden gehouden en heeft besloten om niet meer te vergaderen in de
keuken van het wijkgebouw. Argumenten: internet, kosten, de
openbaarheid (via een meldsysteem) en de mail in de map van 16 oktober.
Notulen zijn na genoemde aanpassingen goedgekeurd.
5.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2017-03-22_Mail_Cultura_Venray:
Oksana is hier geweest. Het was een Turkse avond. De aanwezige mensen
uit Turkije discussieerden fel met elkaar. Dat stoorde ontzettend.
- 2017-03-27_Mail_WRO_Street Legue:
Robert zal de mail op de website zetten.
- 2017-03-29_Mail_Hard_Voor_Hart_ Nieuwsbrief_2017-Q1:
Robert zal een link naar de website zetten op onze website.
- 2017-03-30_Mail_Gemeente_Vooraankondiging_Onderzoek_GGW:
Sommige wijkraadleden hebben de enquête ingevuld.
- 2017-04-07_Onderzoek_Gebiedsgericht_Werken:
Actie.
- 2017-04-13_Mail_Gemeente_Berekening_subsidie_2017:
Geen actie.
- 2017-04-14_Uitnodiging_ontvangst_gedecoreerden_Koningsdag_2017:
Geen actie.
- 2017-04-19_Mail_Gemeente_Dodenherdenking_4 mei_2017:
Geen actie.
- 2017-04-19_Mail_Inzake_Fin_Verslaglegging_Wijkraad_Smakterheide:
Opmerking Josette wordt overgenomen. Peter zal de mail in de map
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financieel zetten.
6.

Voortgang werkgroepen
- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid:
Geen nieuws.
- Werkgroep St. Anna:
8 mei is de volgende vergadering. De huidige en toekomstige eigenaar
zullen een toelichting geven. Gevraagd wordt of het mogelijk is om bij
nieuws de werkgroep iets eerder te informeren dan dat het publiekelijk
wordt gemaakt. Robert neemt het mee.
- Werkgroep Zorg en Welzijn:
De werkgroep is op 20 april bij elkaar geweest. Er zijn twee coördinatoren
benoemd. Zij zullen zorgvragers en -verleners bij elkaar brengen. Dit wordt
buren voor buren genoemd. Mensen kunnen zich melden via een
telefoonnummer. Gediscussieerd wordt hoe de vrijwilligers ingezet kunnen
worden en wie de regie voert. Josette vraagt aan haar collega Han
Verkuijlen hoe het geregeld is in Landweert.
Er wordt verzocht om twee telefoons te kunnen aanschaffen met een klein
abonnement.
Besluit: De Wijkraad stemt in met de aanschaf van twee telefoons. Geen
abonnement maar met twee prepaidkaarten. Over een half jaar wordt dit
geëvalueerd.
- Werkgroep Whatsapp:
De borden zijn aanwezig. Wim en Robert zullen de borden, 4 stuks,
ophangen.

7.

Update website
Robert vraagt naar de communicatie en informatievoorziening van de
werkgroepen op de website. Robert wil subpagina’s aanmaken. De werkgroepen zijn wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s.
Robert wil de aangeleverde informatie wel op de site zetten.
De werkgroepen wordt gevraagd om na te denken wat er op de sub
pagina’s moet worden gezet.

8.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Geen.

9.

Rondvraag
Niemand. Josette meldt zich af voor de vergadering van 20 juli 2017.

10. Sluiting
De volgende vergadering is op 18 mei bij Judith. Als dit door
omstandigheden niet gaat, dan is het bij Miriam.
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