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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 

 
3. PM’etjes 

20-04-2017: discussie over de bijdrage van de keuken 

Dit onderwerp kan er af totdat er een mededeling komt van Op ’t Nipperke. 

21-09-2017: Impuls WRO – samen optrekken met Wijkraad Brabander? 

21-09-2017: Appeltjes van Oranje 

 
4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2018-01-31_Trendsportal:  

Oksana wil er naar toe. Peter zal Oksana aanmelden. 
 

5. Voortgang werkgroepen 

- Werkgroep St. Anna. 
Robert heeft contact gehad met Renschdael Groep. Renschdael is aanwezig 

op 15 maart 2018 tijdens de jaarvergadering. 
Een aantal werkgroepleden zijn naar een informatiebijeenkomst geweest op 
het gemeentehuis. De beveiliging wordt vergroot. Verder geen nieuwe 

ontwikkelingen gehoord. 
 

- Werkgroep Verkeer en Veiligheid 
Geen updates. 
 

- Werkgroep Whatsapp 
Het bordje aan Nieuweind wordt opnieuw opgehangen. 

 
- Werkgroep Zorg 
Judith licht e.e.a. toe. Er zijn verder geen bijzonderheden. 

 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Heijnen, Maasheseweg 59a 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

van Vonderen, Oksana Titova, 
Wim Manders, Peter Hanen, Barbra             
Verschuren 

 

 

Afwezig: - 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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Opmerking / discussie van algemene aard: Er kan een visie zijn van een 

werkgroep en een visie van de wijkraad. Die visie hoeft niet gelijkluidend te 
zijn. Er wordt gediscussieerd over de rol van de werkgroepen in relatie tot 
de wijkraad. De vraag rijst wat er gebeurt met een vraag of initiatief dat in 

de werkgroep wordt gesteld of geponeerd. Het gevaar dreigt dat de 
wijkraad niet op de hoogte is of te laat op de hoogte wordt gebracht van 

vragen of initiatieven. 
Het verband is wel dat de werkgroepen zijn georganiseerd door de wijkraad. 
Een initiatief van een werkgroeplid kan niet zonder meer gezien worden als 

iets van de werkgroep en of de wijkraad. Het lid kan wel als individu verder 
gaan met zijn initiatief en dat het van belang is dat de contactpersonen van 

de werkgroepen (wijkraadleden) die dat spanningsveld in de gaten houden 
en ter tafel brengen in de wijkraad. 

 

6. Naam wijkkrantje 
Er wordt gestemd en gekozen voor Smakterheide Nieuws, uitgekozen door 

Valentijn Ruiter. Judith neemt contact op. Het bedrag voor een cadeautje 
wordt vastgesteld op € 20 of € 25. 

 
7. Nieuw roulatieschema (Sylvia) 

Het nieuwe roulatiesysteem wordt vastgesteld. Barbra woont in Oploo, dus 

gaan we met de bus van Wim. 
 

8. Voorbereiding jaarvergadering (Flyer + Financiële verantwoording) 
Zoals bekend is de jaarvergadering op 15 maart 2018. Aanvang 19.30. 
Leden van de wijkraad zijn aanwezig tussen 19.00 uur en 19.30 uur. 

 
De flyer wordt aangepast en twee weken van tevoren huis aan huis 

bezorgd. 
 
Financiële verantwoording en begroting 

De financiën worden toegelicht door de penningmeester. In de 
jaarvergadering zal Wim deze voor de wijk toelichten. De kascontrole zal 

dan ook gerealiseerd zijn. 
 
Judith zal aangeven dat het converteren al een keer is aangegeven en 

betaald. Judith vraagt naar het svg-bestand.  
 

Peter stuurt Op ’t Nipperke een bevestigingsmail sturen en vragen voor 
koffie, thee, koekjes en beamer, alsmede de opstelling. 
 

Een week van tevoren wordt de PowerPoint presentatie door Robert op GD 
gezet met het verzoek om deze te controleren. 

 
9. Update website 

Jaarvergadering wordt aangekondigd. Verder is de site up to date. 
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10. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Geen. 
 
11. Rondvraag 

Wim: Hij is bij de WRO geweest. Het eerste agendapunt (Rapport Veiligheid 
wijken) duurde al tot 21.30 uur. Hij is niet langer kunnen blijven. 

 
Judith: vraag aan Barbra om na te vragen of er al meer bekend is over de 
wijkagenten. 

 
12. Sluiting 

 


