Notulen Wijkraad
Smakterheide

21-09-2017

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Willems, Maasheseweg 62

Aanwezig:

Miriam Willems, Judith Cornelissen,
Sylvia Heijnen, Robert van Vonderen,
Oksana Titova, Peter Hanen,
Anke van den Wijngaard, Josette Teepen

Afwezig:

Wim Manders

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.
Een speciaal welkom aan Josette. Zij is vandaag voor het laatst bij de
vergadering, omdat ze met pensioen gaat. Judith dankt Josette voor de
afgelopen periode.
Er is nog geen vervanger. Bij vragen kan de wijkraad terecht bij Henk
Loonen, Teammanager Gebiedsgericht Werken.

2.

Notulen vorige vergadering
Verslag is goedgekeurd.
Judith heeft het bestuur benaderd voor Schoon door de Poort. Er is vanuit
het bestuur van Op ’t Nipperke nog geen reactie gekomen.
Judith zal het bestuur van Op ‘t Nipperke nog een keer benaderen.

3.

PM’etjes
20-04-2017: discussie over de bijdrage van de keuken
Actie: Wordt gevoerd als er contact is geweest met het bestuur van Op ’t
Nipperke.

4.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
In het vervolg worden alleen die ingekomen stukken in het verslag
benoemd, waarover in de vergadering opmerkingen zijn gemaakt. Van de
resterende ingekomen stukken hoeft geen actie te worden verricht.
- 2017-08-03_Mail_Yvonne Jeuken:
Het onderwerp van de mail is al besproken in de Werkgroep. Het is ook aan
de orde geweest bij de enquête Verkeer enige jaren geleden.
- 2017-09-03_Mail_WRO_Vergadering_12-09-2017:
Er is niemand geweest vanuit de Wijkraad. Josette geeft vervolgens een
toelichting. Het college is hierbij aanwezig geweest. Klimaatverandering en
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de beheersing daarvan in Venray is daar aan de orde geweest. Venray heeft
zich ten doel gesteld om per 2030 gasvrij te bouwen. Dit wordt een
belangrijk onderwerp de komende jaren, ook voor de wijkraad. Dit en met
de vergrijzing voorspelt ze dat Venray de komende jaren zal veranderen. De
wijkraad kan hier haar invloed uitoefenen. Vanuit de WRO is de verwachting
tot actie laag; vanuit de gevestigde orde is het moeilijk een verandering
teweeg te brengen.
PM: Terugkerend item op de agenda. Hoe kan onze Wijkraad hier een
positieve inbreng in hebben. Wellicht een gesprek met Wijkraad Brabander.
- 2017-09-19_Appeltjes van Oranje:
PM: Komt de volgende vergadering terug op de agenda.
- 2017-09-21_Brief Belastingdienst_BTW:
Peter zal de brief inscannen en Wim hierover informeren.
5.

Voortgang werkgroepen
- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid:
Anke geeft een toelichting. De mail van Yvonne Jeuken staat op de agenda.
Verder zijn er geen actiepunten die dringend actie benodigen. Op 5 oktober
2017 is de volgende vergadering.
Anke geeft aan dat ze wil stoppen met de werkgroep. Ook stopt Anke als lid
van de wijkraad en wel per eind 2017. Met de werkgroep stopt Anke na de
vergadering van 5 oktober 2017.
Judith geeft aan dat de wijkraad hier een actieve rol heeft. De
afhankelijkheid van een werkgroep bij het vertrek van een lid van de
wijkraad staat op het spel. Het kan niet zo zijn dat een werkgroep moet
eindigen, omdat een lid van de wijkraad ermee ophoudt. Judith vraagt of
Anke tot november als contactpersoon wil blijven functioneren. Anke stemt
in, met dien verstande dat op het moment dat het in de privésfeer niet
meer mogelijk is, zij contact op zal nemen met Judith.
Het DB zal in voorbereiding op de volgende vergadering dit onderwerp
doorspreken.
- Werkgroep St. Anna:
Eind juni is de info-avond gehouden. De werkgroep is daarna op 14
september 2017 bij elkaar geweest. De ontwikkelingen worden op de voet
gevolgd. De overdracht van de eigendom is nog steeds gepland op 5 januari
2018.
- Werkgroep Zorg en Welzijn:
De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. De bezetting was miniem,
vanwege ziekte en andere redenen. Er zijn nog geen aanmeldingen van
mensen die willen helpen. Voorgesteld wordt om nogmaals via een flyer
hiervoor aandacht te vragen.
Oksana geeft aan dat zij per direct stopt met de werkgroep, omdat zij dat
niet kan combineren met haar werk.
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- Werkgroep Whatsapp:
Geen input, vanwege de absentie van Wim.
Naar aanleiding van de werkgroepen en de tijdbesteding voor de wijkraad /
werkgroepen, wordt een inventarisatierondje gemaakt wie welke
werkzaamheden verricht:
Anke vraagt wat de taak is van de wijkraadleden bij de werkgroepen en
hoeveel tijd hiermee gemoeid is.
Robert: website: printwerk, opmaak; St. Anna: Robert hoeft hier niet zoveel
tijd aan te spenderen, omdat zaken soepel lopen. Hij vindt het ook
belangrijk dat contacten via hem verlopen.
Sylvia: besteedt weinig tijd aan de werkgroep en wijkraad.
Judith: DB, voorzitterschap, WRO, werkgroep Zorg, contactpersoon Op ’t
Nipperke.
Peter: DB, secretariaat, hoffotograaf, contactpersoon gemeente.
Miriam: Werkgroep Zorg, coördinator vrijwilligers, maar voelt zich
nutteloos. Ze is nog steeds zoekende.
Oksana: werkgroep Zorg (stopt ermee), Werkgroep St. Anna (stopt hier niet
mee), gaat naar bijeenkomsten Cultura Venray en arbeidsparticipatie.
Anke: Werkgroep Groen; ze besteedt hier relatief veel tijd aan.
Wim: DB, financieel beheer / penningmeester, Werkgroep Whatsapp.
Er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van de werkzaamheden.
Judith vraagt Sylvia om in een werkgroep te participeren. Sylvia is hierover
enthousiast. Ze geeft wel aan dat ze van februari tot en met april niet
aanwezig is, vanwege een stage in Wales.
Anke geeft aan dat ze dingen heeft gedaan voor de wijkraad, maar waarbij
de motivatie ontbrak (als voorbeeld noemt ze de hondenpoeplocaties).Dit is
als struikelblok ervaren.
Als mensen benaderd worden voor een taak bij de wijkraad, dan zou er ook
iets tegenover moeten staan. Er is al een etentje, maar dit zou wellicht
uitgebreid kunnen worden (iets met de partners…?).
Voorgesteld wordt om hier een aparte brainstormsessie over te houden.
Is de huidige structuur van de vergadering wel handig? De ingekomen
stukken slokken veel tijd op. Aan de essentie van een onderwerp komen we
niet (meer) toe. Allen: Ideeën richting DB. Het DB zal daarna met een
voorstel komen.
6.

Update website
Wordt verschoven naar de volgende vergadering.

7.

Melding borden BuurtWhatsApp
Peter geeft een toelichting. De gemeente heeft van een bewoner (niet van
onze wijk) een foto toegezonden gekregen van het Buurtwhatsappbord en
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de vraag gesteld gekregen of hiervoor vergunning is verleend. Die vraag is
terecht gekomen bij de afdeling Openbare Veiligheid en bij de afdeling
Openbare Ruimte. Binnen Openbare Veiligheid wordt aangegeven dat er
geen problemen zijn om dergelijke borden op te hangen. Vanuit Openbare
Ruimte wordt aangegeven dat het niet is toegestaan om particuliere borden
aan lichtmasten te plaatsen. De kans bestaat dat deze borden zullen worden
verwijderd.
Openbare Veiligheid denkt na over een beleidsaanpassing / uitzondering
voor dit soort borden. Dit moet nog met de burgemeester worden
besproken. Vooralsnog is het niet toegestaan; de gemeente zal nog moeten
reageren op het verzoek.
8.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Zie hiervoor.

9.

Rondvraag.
Judith over de rattenplaag. Kan de gemeente de wijkraad informeren zodat
de wijkraad haar bewoners actief kan informeren om te voorkomen dat het
probleem nog groter wordt? Josette zal deze vraag uitzetten binnen de
gemeente.

10. Sluiting
De volgende vergadering is op 19 oktober bij Robert.
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