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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 

 
Josette deelt mee dat in de Limburger van 8 juni 2017 is aangegeven dat de 

Mestfabriek toch doorgaat. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

Spel zonder Grenzen: Wim en Anke kijken of het nog doorgaat. Onderwerp 

blijft staan. 

 
Verslag is goedgekeurd. 

 
3. PM’etjes 

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

Judith zal Willy Berkers mailen of hier interesse voor is. 
 

Het DB van de wijkraad gaat met het bestuur van Op ’t Nipperke praten 

over het Schoon door de poort voornemen van de gemeente. 

Peter zal het bestuur van het wijkgebouw vragen om dit te bespreken. 

 
4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2017-04-25_Mail_Cultura_Venray:  
Wellicht dat Oksana gaat. Anders is de wijkraad niet vertegenwoordigd. 

 

- 2017-04-25_Mail_Gemeente_Melden_Kapotte_Straatverlichting: 

De link komt op de website te staan. 
 

- 2017-05-01_Mail_Gemeente_Website_Over_Uw_Buurt: 

Judith heeft zich aangemeld. 
 

- 2017-05-03_Mail_WRO_Agenda_Wijkradenoverleg: 

Judith is 9 juni geweest. 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 

Locatie: Huize Cornelissen, Zandbleek 40 

  
Aanwezig: Miriam Willems, Judith Cornelissen, 

Sylvia Heijnen, Robert van Vonderen, 

Oksana Titova, Peter Hanen 
Wim Manders, Anke van den Wijngaard 

 

 

Afwezig: Anke van den Wijngaard 

 

 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 

Peter Hanen 

Wim Manders 
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- 2017-05-08_ Mail_Gemeente_Uitnodiging_Aftrapbijeenkomst_Buurtcirkel: 

21 juni is er een deelnemersbijeenkomst. Judith kijkt of ze aanwezig kan 

zijn. 

 
- 2017-05-13_Mail_Secretaris_WRO: 

Geen actie. 

 
- 2017-05-14_Mail_Marion_van_Rijt_Aankleding_Omgeving_Wijkgebouw: 

Peter zal op de mail van Marion van Rijt reageren. 

 

- 2017-05-15_Mail_WRO_Reservering_Op ‘t Nipperke: 
Geen actie. 

 

- 2017-05-16_Mail_Anke_Vraag_Notulen_Werkgroep_Groen_V&V: 
Geen actie. 

 

- 2017-05-17_Mail_Judith_Info_Vanuit_WRO_En_Reactie: 
Geen actie. 

 

- 2017-05-17_Mail_Karlijn_Versteegen_Presentatie_Buurtcirkel_Venray: 

Geen actie. 
 

- 2017-05-18_Mail_Opbrengst_Collecte_Goede_Doelen: 

Geen actie. Er komt ook geen link op de website. 
 

- 2017-05-23_Mail_Vooraankondiging_Uitnodiging_Avond_Trendsportal: 

De werkgroep V&V kijkt of het zinvol is om hier naar toe te gaan. 
 

- 2017-05-24_Trendsportal_Nieuwsbrief_3: 

Geen actie. 

 
- 2017-05-24_Uitnodiging_Trendsportal_19-06-2017: 

De werkgroep V&V kijkt of het zinvol is om hier naar toe te gaan. 

 
- 2017-05-29_Mail_WRO_Uitn._Bijeenkomst_Verduurz._Arbeidsparticipatie: 

Werkgroep Zorg en Welzijn zal dit bespreken. 

 
- 2017-05-30_Mail_Keep_It_Clean_Day_2017: 

In de wijk is best wel sprake van zwerfvuil. Het onderwerp leidt tot enige 

discussie hoe hiermee om te gaan. Anke geeft aan dat de werkgroep al vol 

zit met diverse belangrijke onderwerpen. Dit zal weer voor meer werkdruk 
zorgen. Peter stelt voor om deze fundamentele discussie als agendapunt op 

te nemen in een volgende reguliere vergadering. De wijkraad stemt hier 

mee in. Er wordt voor Keep it Clean dit jaar geen actie ondernomen. 
Gekeken wordt dan ook bij wie de werkdruk met name in de wijkraad ligt. 

 

- 2017-06-08_Mail_Gemeente_Uit._Info_Bijeenkomst_Herinrichting_N270: 
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Bijeenkomst is geannuleerd. 
 

- 2017-06-09_Mail_WRO_Verslagen_Wijkradenoverleg: 

Geen actie. 

 
- 2017-06-09_Uitnodiging_En_Agendapunten_WRO_06-07-2017: 

Geen actie. 

 
- 2017-06-09_Uitnodiging_WRO_12-09-2017: 

Geen actie. 

 

- 2017-06-12_Herinnering_Uitnodiging_Trendsportal_19-06-2017: 
Geen actie. 

 

- 2017-06-13_Annulering_Info_Bijeenkomst_Herinrichting_N270: 
Geen actie. 

 

- 2017-06-14_Mail_Cultura_Venray: 
Geen actie. 

 

- 2017-06-14_Mail_Anke_Hekje_Odastraat_Werkgroep_Verkeer: 

Anke licht de mail toe. Het hekje is verplaatst. Er is een foto gemaakt; deze 
wordt op de website gezet. Project hekje is afgerond! 

 

- 2017-06-15_Activiteiten_Ouderenvereniging_Ons_Genoegen: 
Kennis van genomen. Geen actie. 

 

 
5. Voortgang werkgroepen 

- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid: 

Anke geeft een toelichting aan de hand van de agendapunten. 

 
- Werkgroep St. Anna: 

Robert geeft een toelichting. Op 29 juni 2017 is de presentatie van de 

huidige eigenaar en de nieuwe eigenaar. Er is een petitie opgezet door de 
heer Gerrit Sinten met de vraag om het initiatief te ondersteunen. De 

wijkraad zal dit niet ondersteunen, omdat dit niet aan de wijkraad is. 

 
- Werkgroep Zorg en Welzijn: 

Miriam geeft een toelichting. Er zijn twee telefoons aangeschaft; er heeft 

nog niemand gebeld. Het initiatief wordt nog een kans gegund. Er worden 

ideeën aangedragen om het initiatief te ondersteunen. 
 

- Werkgroep Whatsapp: 

Borden zijn nog niet opgehangen. Wim en Robert en Lonneke zorgen dat 
het de volgende vergadering in orde is.  
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6. Update website 
Robert stelt voor om foto’s te maken / gebruiken en een korte toelichting 

om op de website te zetten. 

 
7. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

De organisatie van de werkgroepen en de bijeenkomst van de bijeenkomst 

van het Annapark. 

 
8. Rondvraag 

Peter regelt een fotoshoot voor degene die op de foto wil. 

Judith vraagt wie aanwezig wil zijn bij het diner op 13 juli 2017. Peter, 

Miriam en Sylvia gaan naar het diner. Op 24 juli gaat Judith naar de lunch. 
Josette vraagt of er een vergadering is in augustus. Al snel komt de 

wijkraad tot de conclusie dat er in de maanden juli en augustus geen 

vergadering zal zijn. 
Josette is op 21 september voor het laatst. Ze trakteert en neemt haar 

opvolger mee, indien en voor zover er al iemand beschikbaar is. 

 
9. Sluiting 

De volgende vergadering is op 21 september bij Miriam. 

 


