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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Barbra zal Annie Timmermans nogmaals vragen om te reageren (zie punt 
9). 

Peter zal de kvk-gegevens nog aanpassen. 

 
3. PM’etjes 

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

 

4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2018-07-11_Notulen WRO 26-06-2018:  
Glasweb: De wijkraad kan niemand aandragen voor de denktank. Peter zal 

de WRO hierover informeren. Smakterheide is wel benieuwd naar het 
antwoord op de vraag waarom er binnen Smakterheide zo weinig 

aanmeldingen zijn. We zijn van plan om een enquête te verspreiden. Dit 
idee kan worden meegenomen in de denktank. 
 

5. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep St. Anna 

Er is een mail binnengekomen van Marianne Dankers. De mail is 
doorgestuurd naar de leden. Verder is er geen nieuws. 
 

Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen 
Voor de vakantie is er de afspraak gemaakt met de heer Beens van de 

gemeente. Het gesprek is 10 oktober 2018. De wijk wordt fysiek bekeken. 
Een nieuw plan zal nadien worden opgesteld en worden uitgevoerd. 
 

Wim deelt mee dat de werkgroep niet meer gaat reageren richting de heer 
Wels op zijn laatste e-mailbericht. 

 
Brief rotonde Overloonseweg (zie ingekomen stukken): Wim zit in de 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Hanen, de Seilier 57 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

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

 

 

Afwezig: Barbra Scholten 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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mailinglijst. Hij gaat naar de bijeenkomsten. 

 
Werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide 
Er hebben zich nieuwe leden gemeld. 

 
Werkgroep Zorg en Welzijn 

Er is een mensengebrek. Hiervoor is nog geen concrete oplossing te 
bedenken. 
 

Er heeft iemand gebeld op de werkgroeptelefoon. Hij heeft gevraagd of de 
wijkraad in gesprek met hem gaat. Judith oppert het idee om de wijkagent 

te benaderen om met hem te spreken. Judith zal de persoon meedelen dat 
de wijkraad niet met hem in gesprek zal gaan, omdat de wijkraad hier niet 
de geschikte gesprekspartner is. 

 
Werkgroep Kids 

Een van de werkgroepleden gaat vertrekken uit de wijk. Misschien blijft ze 
toch actief voor de werkgroep. 

 

6. Update website 
Judith zal foto’s aanleveren van de werkgroep Kids en Zorg en Welzijn. De 

Keep it clean day zal eveneens gepubliceerd worden. 
 
7. Keep it clean day 

De flyer is op een paar kleine aanpassingen daargelaten gereed. We vragen 
spullen voor 20 volwassenen en 10 voor kinderen. Peter zal dit doorgeven. 

De spullen kunnen geleverd worden bij Judith. Wim zal een plattegrondje 
uitprinten met schoon te maken straten. Judith vraagt na bij Op ’t Nipperke 
of het wijkgebouw geopend is en of er gelegenheid is voor koffie, een 

drankje en of vlaai. 
 

8. Appeltjes van Oranje 
Appeltjes van Oranje. Peter zal de wijkraad aanmelden om geïnformeerd te 

worden via de mail (Ingekomen stukken: 2017-09-19). 
 
9. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Geen agendapunten. 

 
10. Rondvraag 

Wim deelt mee welk bedrag op de bankrekening staat. Hij deelt mee dat 
nagedacht moet worden over besteding van de subsidie, zodat hier niet op 

gekort wordt. Er wordt geopperd om partytenten aan te schaffen of een 
geluidsinstallatie. Robert gaat een offerte vragen bij muziekzaak Van Bree.  

Dit kan opgeslagen worden bij Oksana. 
 

Judith deelt mee dat Diana Ummels zal de wijkraadvergadering van 
november bijwonen. Zij zal ons nader informeren. 
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Barbra deelt mee dat zij in een gemeentelijke bijeenkomst heeft 

meegedeeld contactpersoon te willen blijven voor Smakterheide. De 
wijkraad deelt mee dat zij van harte welkom blijft. 

 
11. Sluiting 

De volgende vergadering is op 20 september 2018 en wel bij Oksana, Dr 

Kortmanweg 21. 
 


