Notulen Wijkraad
Smakterheide

21-06-2018

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Verschuren, Loonseweg 24 Oploo

Aanwezig:

Judith Cornelissen, Peter Hanen,
Robert van Vonderen, Wim Manders,
Barbra Verschuren

Afwezig:

Oksana Titova, Sylvia Heijnen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

3.

PM’etjes
21-09-2017: Impuls WRO – samen optrekken met Wijkraad Brabander?
21-09-2017: Appeltjes van Oranje. Peter zal de wijkraad aanmelden om
geïnformeerd te worden via de mail (Ingekomen stukken: 2017-09-19).

4.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2018-06-05 Mail WRO-Nationale Sportweek 2018:
Er wordt door de wijkraad geen verdere actie ondernomen.

5.

Voortgang werkgroepen
Werkgroep St. Anna
Op 14 juni is de werkgroep bij elkaar geweest om de stand van zaken bij te
praten.
Mariëlle van Bracht is toegevoegd als werkgroeplid.
Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen
Wim is bij de gemeente geweest (Jacob Beens). Beens heeft tijd en geld
gereserveerd voor de verkeerssituatie van de wijk. De werkgroep zal
knelpunten in de wijk inventariseren en bij de gemeente aanreiken. Een
deel van de gelden wordt ook gereserveerd voor 2019.
Het idee om bankjes in de wijk te plaatsen wordt voorlopig aangehouden.
Eerst wordt gewacht op een mogelijke verkeerskundige aanpak in de wijk.
Mocht dit naar het oordeel van de wijkraad te lang duren, dan kan een idee
alsnog worden opgepakt.
De werkgroep heeft een 30-km-informatie-pakketje bij Veilig Verkeer
Nederland aangevraagd.
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Werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide
De conciërge van St. Anna is toegevoegd aan de Whatsapp groep.
Werkgroep Zorg en Welzijn
Judith deelt mee dat Trudy Alards heeft aangegeven te zullen stoppen. In
augustus wordt gekeken hoe dit in de werkgroep wordt opgevangen.
Wellicht dat Barbra Scholten hierin een rol zou willen en kunnen vervullen.
De telefoon kan dit moment niet opgenomen worden.
Werkgroep Kids
Judith geeft aan dat de Nationale Buitenspeeldag een groot succes is
geweest. Er zijn meer dan 100 kinderen geweest. De opbrengst uit
verkopen in contanten zal door Judith op de rekening van de wijkraad
worden gestort. De kosten die Judith heeft gemaakt, zullen door Wim
teruggestort worden op de privérekening van Judith, omdat zij deze kosten
heeft voorgeschoten.
Een aandachtspunt voor de volgende keer zijn de veiligheidsaspecten. Er is
wat overlast geweest van 3 Marokkaanse jongens. Door het gedrag werden
kinderen geremd in het spelen.
Judith heeft veel tijd en energie gestoken in communicatie met de
gemeente. Ze geeft aan dat medewerkers slecht of niet bereikbaar waren.
De werkgroep heeft zelfs linten moeten aanschaffen om de weg af te
kunnen sluiten. Vanuit de gemeente kwam ook hiervoor geen steun en
werden geen dranghekken geregeld. Dit heeft gevaarlijke situaties op
kunnen leveren. Barbra zal deze aandachtspunten met de gemeente
opnemen.
Bij het huisadres van Sylvia is een brief van de gemeente terecht gekomen.
De brief is bij haar terechtgekomen, omdat de gemeente uit is gegaan van
de adresgegevens zoals die vermeld zijn bij de Kamer van Koophandel.
Peter zal het adres bij de Kamer van Koophandel wijzigen.
Sylvia heeft de brief niet doorgeleid naar en geen verder actie ondernomen
richting Judith. Judith en Peter zullen met Sylvia een afspraak maken om
dit te bespreken. Hierbij wordt ook het beheer van de whatsapp-groep
betrokken. Dit ligt nu nog bij Sylvia.
Judith zal het bestuur van Op ’t Nipperke vragen om de spullen die zijn
aangeschaft te mogen stallen in het wijkgebouw.
6.

Benoeming nieuw wijkraadslid Barbra Scholten
De wijkraad is blij en verheugd dat Barbra heeft aangegeven lid van de
wijkraad te willen zijn. De wijkraad besluit unaniem om Barbra te
benoemen.
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Update website
Er is een pagina voor de Werkgroep Kids gemaakt.
T.a.v. Keep it clean day: Peter zal de organisatie achter de Keep it clean
day een mail sturen waarin aangegeven wordt dat de wijkraad en een
aantal wijkbewoners mee willen doen. Gevraagd zal worden hoe dit met hen
georganiseerd kan worden.

8.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Keep it clean day.
Appeltjes van Oranje.

9.

Rondvraag
Wim deelt mee dat hij telefonisch is benaderd door de gemeente met
betrekking tot de subsidiebeschikking. Er is een discussie ontstaan over de
subsidie (organisatie- en leefbaarheidssubsidie). De gemeente moet hier
nog schriftelijk op reageren. Dit is nog niet gebeurd. Barbra zal dit
navragen bij Annie Timmermans. Voor het volgend jaar is het noodzakelijk
dat de subsidiegelden benut worden om te voorkomen dat de wijkraad
gekort wordt.
Robert deelt mee dat de deadline om het wijkkrantje te reviewen gesteld is
op 23 juni 2018.
Het valt Judith op dat het onkruid erger wordt. Judith vraagt hier aandacht
voor.

10. Sluiting
De volgende vergadering is niet op 16 augustus, maar op 23 augustus
2018. De vergadering is bij Peter, De Seilier 57.
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