Notulen Wijkraad
Smakterheide

19-04-2018

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Manders, Maasheseweg 43

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

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.

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)
- 2018-03-24_Mail_Theo_Wels_Plaatsen_Bloembakken_Banken:
Er is al een reactie (ontvangstbevestiging) verzonden. Wim zal dit
onderwerp bespreken in de werkgroep.
Judith heeft van enkele bewoners gehoord dat als er bankjes worden
geplaatst, dit hangjeugd zou kunnen aantrekken. Dit zal als aandachtspunt
worden meegenomen.
- 2018-04-10_01_Mail_Gemeente_Uitnodiging_Koningsdag_2018:
Oksana gaat er naar toe.
- 2018-03-31_Mail_Oksana_Wijkactiviteitenvenray.nl:
Oksana zal de mail doorsturen naar Robert.
Reactie bomenkap.
Peter stuurt een reactie naar de gemeente dat de aankondiging laat is en
dat de wijkraad de bewoners niet meer in redelijkheid kan waarschuwen.
5.

Voortgang werkgroepen
Werkgroep St. Anna
Er is geen nieuws te melden.
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Werkgroep Zorg en Welzijn
De werkgroep is een paar keer bij elkaar geweest. Er worden een aantal
vrijwilligers ingezet voor diverse activiteiten. Er is een tekort aan
vrijwilligers. Daarom wordt via de website gevraagd of vrijwilligers hand en
spandiensten willen verrichten voor de werkgroep.
Reanimatiecursus. Judith vraagt of Peter en zijn echtgenote alsnog willen
registreren. Peter zal dit navragen en Judith hierover informeren.
Intentieverklaring door de wijkraad bij een VOG-aanvraag. Bij een
intentieverklaring is de VOG voor vrijwilligers gratis. Judith zal de standaard
die op de gemeentelijke website staat invullen.
Kindergroepje: woensdag 13 juni op het veld Zandbleek wordt een
nationale buitenspeeldag. Er is al aangemeld bij Jantje Beton. Er komt een
luchtkussen, suikerspinkraam, popcornkraam en nog meer zaken. Gevraagd
is of Op ’t Nipperke open wil zijn. Judith wil een flyer maken en verspreiden.
Judith zal de tekst opstellen. Robert zal de flyer verzorgen en de info op
de website plaatsen. Gevraagd wordt of er wijkraadleden zijn die op die dag
willen meehelpen. Iedereen wordt gevraagd om Judith hierover te
informeren.
Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen
De werkgroep komt binnenkort bijeen. Op dit moment is er geen nieuws.
Werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide
Geen nieuws.
Peter deelt mee dat er vanuit de gemeente plannen zijn om een aantal
wijkteams op te richten. Diana Ummels is hiervoor aangetrokken. Zij wil de
wijkraad informeren. Het voorstel was om dit op 30 april te doen. Dit valt in
de vakantieperiode. Meer dan de helft van de wijkraad is er op dat moment
niet. Voorgesteld wordt haar uit te nodigen op een reguliere vergadering
van de wijkraad. Peter zal dit aan Diana doorgeven.
6.

Update website
Robert zal de nieuwe info en de gemaakte foto’s plaatsen.

7.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Geen voorstellen.

8.

Rondvraag
Judith: mogen door kinderen geverfde / gemaakte borden (bijv. over
zinloos geweld / hondenpoep / stop pesten) geplaatst worden op een
veldje? Barbra zal dit navragen bij Groen / Verkeer.
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Wim vraagt of er een format kan worden gemaakt voor een factuur. Robert
zal dit maken.
Wim zal contact opnemen met Peter om BTW-teruggaaf te verzorgen.
9.

Sluiting
De volgende vergadering is op 17 mei 2018 bij Judith (Zandbleek 40).
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