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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

Deze waren niet beschikbaar op GD, schuiven door naar de volgende 
vergadering. 

 
3. PM’etjes 

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

4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

Geen van de ingekomen stukken dienen behandeling in deze vergadering. 
 

5. Voortgang werkgroepen 

 
Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen 

Verkeersplan: afspraak was een eerste analyse in December/Januari te 
hebben (meest belangrijke knelpunten), om in Maart het nieuwe 
verkeersplan te kunnen  
Via Barbra meld Jacob nu deze eerste analyse pas in Maart te hebben, en 
pas ná Maart naar het nieuwe verkeersplan toe te kunnen gaan werken. 
Wim stuurt een officiele reminder naar Jacob omtrent de gemaakte 
afspraken.  
De wijkraad is van mening dat de gemeente niet hard genoeg trekt aan dit 
verkeersplan. 
Er zijn een paar reacties binnengekomen op de enquete: veel data, en 
ondanks anonimisering is het mogelijk om de bronnen af te leiden. 
Er is geen nieuwe info omtrent de rotonde Noordsingel/Overloonseweg. 

 
Werkgoep Zorg 

Naast Barbra Scholten is er een tweede nieuwe werkgroeplid Mariëlle 
Heldens. Barbra Scholten gaat coordinatie Buren voor Buren doen. Een 
flyer over de nieuwe organisatie zal na de wijkkrant worden bezorgd 
binnen de wijk. 

   

 

 

Aanvang: 

 
 

19:00 
Locatie: Wijkgebouw Op ’t Nipperke   
  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen, Robert 

van Vonderen, Oksana Titova, 
Wim Manders, Barbra Verschuren 
 

Afwezig: Peter Hanen 
 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen (Robert notuleert deze vergadering) 
Wim Manders 
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Er wordt gekeken of er mogelijkheid is om een 2e AED in de wijk, bij Op ’t 
Nipperke, te plaatsen. 

 

Werkgroep Kids 

Fantastische St. Maarten gehad (30 kinderen, 25 volwassenen), 
overenthousiast paard, nieuwe geluidsinstallatie functioneerde prima, heel 
positieve reacties gekregen. Deze traditie zetten we volgend jaar zeker 
voort.  
Organisatie buitenspeeldag 2019 start in Januari.  
Judith Poels verlaat (tijdelijk) de werkgroep Kids, Cecile Peeters heeft zich 
als nieuw werkgroeplid aangemeld. 

 

Werkgroep St. Anna 
De eerstvolgende update van Renschdael zal plaatsvinden op 5 februari 
2019. 

 

6. Wijkteam 
Diana Ummels schuift aan om 19:30. 
 

Zij heeft na de vorige werkgroep-vergadering die ze heeft bijgewoond 
contact gehad met Op ’t Nipperke en de ouderenverening Ons Genoegen 
(tijdens een Eetpunt).  Een wijkteam zou inderdaad iets kunnen betekening 
in zorgpreventie en vroege signalering van problemen binnen 
Smakterheide. Omtrent leefbaarheid / veiligheid bestaan nog veel 
vraagtekens. Hiervoor speelt eigenlijk binnen de wijk eigenlijk niet zoveel 
en wij als wijkraad hebben afdoende contact met bijv. wijkagenten. 
 
Voorstel is om te starten met een wijkteam met focus op zorg; eventuele 
issues rondom leefbaarheid / veiligheid kunnen in overleg met de wijkraad 
worden belegd. Input hieromtrent die Diana heeft opgehaald: 
- Jongerenoverlast in de wijk. Loopt. 
- Vervoer voor mensen die slecht ter been zijn kan moeilijk bij de ingang 

van het appartementencomplex boven Jan Linders komen. Doorspelen 
naar relevante wijk via WRO. 

- Op de parkeerplaats aan de Noordsingel staan tegels tegen elkaar op. 
Idem doorspelen via WRO. 

- De voorziening voor blinden en slechtzienden bij de zebrapaden op de 
rotondes aan de Noordsingel zijn onhandig qua obstakels. Bespreken in 
WRO. 

 
Diana brengt het voorstel naar de gemeente om te starten met een 
wijkteam in Smakterheide (mogelijk tesamen met een andere wijk, opties 
zijn Oranjebuurt en/of Burggraaf), via de gemeente horen wij hoe het 
daarna verder verloopt. 10 januari rondt zij haar onderzoek af; het advies 
rapport wordt ook aan ons ter beschikking gesteld. 

 



Notulen Wijkraad 

Smakterheide 

 13-12-2018 

 

 

 

 
Pagina 3 

 

  

Voorstel is ook om (vanuit de wijkraad) een paar keer per jaar aan te 
sluiten bij het Eetpunt om zaken die spelen bij wijkbewoners 
(laagdrempelig) op te halen. 
 

7. Update website 
Niet besproken. 

 
8. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

 
• Voorbereiden jaarvergadering, jaarstukken 
• Update t.a.v. verkeersplan 

 
9. Rondvraag 

T.a.v. de besteding van de subsidie zal Barbra nog navraag doen bij andere 
wijken waar dit zoal aan opgegaan is. Mogelijke plannen: 
- AED 
- Kerstmarkt 
- Wijkfeest gekoppeld aan de buitenspeeldag 

 
10. Sluiting 

Judith sluit de vergadering om 20:18. 
 


