Notulen Wijkraad
Smakterheide

17-05-2018

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Cornelissen, Zandbleek 40

Aanwezig:

Judith Cornelissen, Robert van Vonderen,
Oksana Titova, Peter Hanen,
Barbra Verschuren
Gast: Barbra Scholten
Gasten m.b.t. punt 3: Diana Ummels en
Dave Groenen.

Afwezig:

Wim Manders, Sylvia Heijnen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom. Een speciaal welkom aan Barbra Scholten.

2.

Notulen vorige vergadering
De notulen zijn akkoord.
Reactie bomenkap: Peter heeft de gemeente e.e.a. mondeling doorgegeven.
Peter zal de reactie als nog op papier zetten.

3.

Wijkteam – Toelichting door Diana Ummels (Gemeente Venray)
Diana Ummels licht de aanleiding van de wijkteams toe. De wijkteams
opereren in een buurt of wijk preventief op het gebied van o.a. leefbaarheid
en veiligheid. Het bestaat uit diverse instanties (o.a. Politie, Synthese,
Wonen Limburg, Gemeente, GGZ, Maatschappelijk Werk). Er zijn nu een
viertal wijkteams in Venray (Brukske, Veltum, Landweert, Venray-Zuid). De
vraag wordt gesteld: is er behoefte voor een wijkteam en hoe kan die
behoefte in Smakterheide (het beste) gemeten kan worden. Gedacht wordt
aan het aanschuiven bij het Eetpunt in Op ‘t Nipperke en of het geven van
een informatieavond. De Ouderenvereniging kan ook nog een ingang zijn.
Judith zal aan Dave Groenen contactgegevens doorgeven.
Een spreekuur van een wijkverpleegkundige (een keer per week / maand)
zou goed kunnen passen in deze opzet.

4.

PM’etjes
21-09-2017: Impuls WRO – samen optrekken met Wijkraad Brabander?
21-09-2017: Appeltjes van Oranje
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Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2018-05-13_01_Mail_Keep_It_Clean_Day_2018:
Voor de actie wordt aandacht gegeven op de website en in Smakterheide
Nieuws. De actie wordt ook op de volgende wijkraadsvergadering
besproken.
- 2018-04-24_Mail_Marianne_Hendriks_Flyer_Samen_Kracht_Wijkkrant:
Besluit: Advertentie wordt om niet geplaatst in de wijkkrant.
- Hondenpoep:
Wordt geplaatst in de Wijkkrant, kosten zijn voor rekening van de
gemeente.

6.

Voortgang werkgroepen
Werkgroep St. Anna
Vanuit de werkgroep is er geen nieuws. De aanmelding van Marielle van
Bracht wordt in de werkgroep besproken.
Renschdael is voornemens om de slagboom definitief omlaag te houden
voor gemotoriseerd verkeer.
Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen
Wim zal een afspraak maken met Jacob Beens. Er is verder geen nieuws.
Werkgroep Zorg en Welzijn
Judith geeft aan dat een aantal vrijwilligers aan het werk zijn geweest voor
buurtbewoners. Dat is goed ontvangen.
Buitenspeeldag: Op ’t Nipperke is open. Gevraagd is of de straat kan
worden afgesloten. De gemeente heeft de activiteit bevestigd.
Werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide
Een wijkbewoner is verwijderd uit de groep. Met regelmaat maakte zij
misbruik van de groep. Zij is rechtstreeks benaderd met de mededeling dat
zij verwijderd wordt.
Bewoners van St. Anna hebben aangegeven ook lid van de Werkgroep te
worden. Ook de beheerder willem.vermeulen@renschdael.nl zou in de groep
opgenomen moeten worden. Verzoek aan Wim om dit op te nemen met de
werkgroep.

7.

Update website
De foto’s zijn gepubliceerd en de site is up to date.

8.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
De volgende onderwerpen worden de volgende keer opgenomen in de
agenda:
- Wijkteam;
- Wijkkrant;
- Keep it clean day.
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Aspirant wijkraadslid
Judith zal met Barbra Scholten contact opnemen of zij interesse heeft om
lid te worden van de Wijkraad.

10. Rondvraag
Geen vragen.
11. Sluiting
De volgende vergadering is bij Barbra Verschuren in Oploo. Wim wordt
gevraagd om de ME-bus te reserveren.
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