Notulen Wijkraad
Smakterheide

20-09-2018

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Titova, Dr. Kortmannweg 21

Aanwezig:

Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen,
Oksana Titova, Barbra Scholten,
Peter Hanen, Barbra Verschuren

Afwezig:

Wim Manders, Robert van Vonderen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.
Barbra deelt mee dat ze heel vol zit met haar werk. Ze wil graag bij de
wijkraad blijven, maar het wordt nu iets te veel. Afgesproken wordt dat ze
dit jaar niet meer aanschuift. Barbra wordt wel lid van de werkgroep Zorg.

2.

Notulen vorige vergadering
Judith zal de notulen nog aanvullen met betrekking tot de enquête van de
werkgroep Zorg.
Agendapunt 5 Werkgroep Zorg: De man blijft Judith bellen. Judith stelt voor
dat wij een brief schrijven waarin wordt aangegeven dat de wijkraad niets
voor hem kan betekenen en dat hij Judith niet meer hoeft te bellen. Judith
en Peter stellen de brief op.

3.

PM’etjes
21-09-2017: Impuls WRO – samen optrekken met Wijkraad Brabander?
Er komt een bijeenkomst tussen de WRO en de DRO en het college op 1 oktober
2018 om 20.00 uur in ’t Stekske. Via de app wordt verder afgesproken wie hier
naar toe gaat.

4.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2018-08-28_Mailwisseling_Diana_Ummels:
Wij wachten de datavoorstellen van Diana Ummels af.

5.

Voortgang werkgroepen
.

6.

Venray in Dialoog
De heer Wester heeft voorgesteld om Venray in Dialoog te organiseren. De
wijkraad stemt in met plaatsing van een stukje in de wijkkrant. Dit moet
dan wel zo spoedig mogelijk worden aangeleverd.

7.

Reconstructie Groen Zandbleek
Judith geeft een toelichting en geeft aan dat de wijkraad niet vooraf is
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benaderd. Ze geeft ook aan dat ze gezegd heeft dat er integraal gekeken
moet worden, aangezien de werkgroep Groen en Verkeer ook met de
gemeente in gesprek over verkeersaanpassingen in de wijk. De gemeente
zou de presentatie toesturen en het gespreksverslag.
Apart was dat een bewoner van de wijk benaderd was door een
werkgroeplid om gespreksnotities te maken. Niet bekend is door wie de
betrokken persoon is benaderd.
Er komt een nieuwe werkgroep Zandbleek. Judith heeft aangegeven dat er
al een werkgroep is. De gemeente wil desondanks een aparte werkgroep.
Het is van belang dat iemand die lid is van de wijkraad én van de
werkgroep in de werkgroep deelneemt. Zo kan de integraliteit goed
bewaakt worden en kan er direct teruggekoppeld worden in de wijkraad.
8.

Update website
.

9.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
.

10. Rondvraag
De vergadering van 20 december 2018 wordt vervroegd naar 13 december
2018.

De usb-sticks de pennen ballonnen en 1 telefoon en alle overige spullen (van de
buitenspeeldag) zit allemaal in de boxen. De huur van ruimte bij Oksana
bedraagt €45 per jaar excl. BTW.
11. Sluiting
De volgende vergadering is bij Sylvia, Maasheseweg 59a.
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