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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld na een kleine tekstuele aanpassing. 

 
3. PM’etjes 

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

 

4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2018-02-18_Goede_Doelenactie:  

Aan Robert wordt gevraagd om de data van de collectes van de goede 
doelenactie in Smakterheide Nieuws op te nemen. 

 

5. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen 

Er is een mail ingekomen inzake hinder (scooters / fietsers komen achter 

een schutting vandaan) achter de Dr. Kortmannweg / Mackenhof. 

Geconstateerd is dat deze moet worden gericht aan Wonen Limburg. De 
indiener van de mail is naar WL verwezen. De wijkraad behoeft hier geen 

actie te ondernemen. Wim zal dit in de werkgroep alsnog ter bespreking 

voorleggen. 
Wim zal bij de werkgroep bespreken of er interesse is in de plaatsing van 

banken en bloembakken. 

 
Werkgroep Whatsapp  werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide 

De werkgroep Whatsapp wordt vanaf nu genoemd: werkgroep Whatsapp 

Buurtpreventie Smakterheide. 

 
Werkgroep St. Anna 

Robert licht nog toe dat hij met Marianne Dankers heeft gesproken. De 

werkgroep komt in juni 2018 weer bij elkaar. 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 

Locatie: Huize Van Vonderen, Maasheseweg 27 

  
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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Oksana geeft een toelichting dat zij aanwezig is geweest bij Trendsportal 

Limburg. Het was interessant. Met name het onderwerp waar bussen rijden 

in de wijk (buurtbussen). 

 
6. Evaluatie jaarvergadering 

Er wordt een rondje gemaakt om de ervaringen van de jaarvergadering te 

inventariseren. De opkomst wordt als een tegenvaller ervaren. Met het 
onderwerp St. Anna hadden we een betere opkomst verwacht. 

De agendastructuur wordt wel als de juiste gezien. Er wordt gesproken over 

de opstelling. Hierover zal worden nagedacht. 

 
De notulen worden als volgt aangepast: er waren 30 personen aanwezig. 

De zin: ‘Dit wordt nog opgenomen met de ouderenvereniging Ons 

Genoegen.’ wordt nog toegevoegd aan de notulen na de zin: ‘Judith geeft 
verder een toelichting over de reanimatiecursus en een cursus 

computergebruik voor senioren’. Peter zal dit aanpassen. 

 
De notulen van de jaarvergadering zijn na aanpassing vastgesteld. 

 
7. Toelichting Trendsportal Limburg 

Oksana geeft een toelichting dat zij aanwezig is geweest bij Trendsportal 
Limburg. Het was interessant. Met name het onderwerp waar bussen rijden 

in de wijk (buurtbussen). 

 
8. Terugkoppeling WRO 

Wim geeft een toelichting over het agendapunt m.b.t. de wijkindeling van 

de wijkagenten. Het aantal fte wordt door de wijkagenten zelf als te weinig 

gezien. Smakterheide (Venray-west) heeft drie wijkagenten ter beschikking. 
Zij willen hun telefoonnummer aan de wijkraad ter beschikking stellen; 

normaal gesproken is er alleen een mailadres. Het mailadres waar 

wijkbewoners hun meldingen kunen indienen, zal accuraat worden 
bijgehouden. 

Er komen ook wijkteams. Dit zijn ca. 15 politiemensen van verschillende 

functies. 
Er komt nog een nadere toelichting vanuit de politie; deze wordt gezonden 

aan de wijkraden. 

 

De wijkgrenzen worden besproken. Deze zijn in 2016 vastgesteld. Een paar 
huizen aan de Noordsingel (parallelweg) behoren ook tot onze wijk. St. 

Anna behoort ook tot de wijk. Deze bewoners zullen ook voorzien worden 

van onze informatie. De huizen aan de Overloonseweg (rechterzijde) horen 
weliswaar bij Smakterheide, maar worden bediend door de wijkraad 

Brabander (dit was al eerder afgesproken met de wijkraad Brabander). 

 
Sommige zaken die besproken zijn in de WRO kunnen ook terugkomen in 

onze wijkraad. Er is daar gediscussieerd over de reikwijdte van de WRO. 
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Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG): er is geïnventariseerd 

welke wijken hiermee bezig zijn. Dit verschilt van wijk tot wijk. Wim heeft in 

de WRO meegedeeld dat dit bij Smakterheide geen issue is. De wijkraad 

doet niets met gegevens van wijkbewoners. 
 

Er zijn wijkraden die een redelijke inventaris (geluidapparatuur, usb-sticks) 

hebben. Hier kan ook over gedacht worden om in te investeren. Er moet 
dan wel nagedacht worden over een opslagruimte. 

 

9. Update website 

De website wordt geactualiseerd. 
 

10. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Agendapunt voor de volgende keer: ideeën om activiteiten / zaken aan te 
schaffen (bijvoorbeeld EHBO-cursus of het organiseren van een Bootcamp). 

 
11. Rondvraag 

Er wordt nagedacht over het aanschaffen en plaatsen van een bord zoals de 

wijkraad Brabander dat ook heeft.  

 

Judith: Barbara Scholten woont op de Seilier en heeft aangegeven lid te 
worden van de wijkraad. Judith stelt voor om haar uit te nodigen voor de 

volgende vergadering. Hiermee wordt ingestemd. 

Judith verzoekt om de vergadering van 20 december te verzetten naar 13 
december. Hiermee wordt ingestemd. 

 
12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is bij Wim, 
Maasheseweg 43. 

 


