Notulen Wijkraad
Smakterheide

26-02-2019

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Cornelissen, Zandbleek 40

Aanwezig:

Judith Cornelissen, Sylvia Heijnen,
Oksana Titova, Wim Manders,
Peter Hanen, Barbra Verschuren
Gast: Martin te Boome

Afwezig:

Robert van Vonderen-

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen 13-12-2018: Wim vraagt of Barbra de vraag in de notulen goed
vermeld was in het kader van de subsidievereisten van de gemeente.
Barbra geeft aan dat zij de vraag zoals door Wim nog toegelicht correct
heeft nagevraagd bij de gemeente.

3.

PM’etjes
Dit agendapunt kan komen te vervallen (in het vervolg).

4.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- 2019-02-12_Goede_Doelen:
De advertentie kan geplaatst worden. Robert zal dit opnemen in de
Wijkkrant.
- 2019-02-18_Biblionu_Poster_Belastingspreekuur:
De poster wordt in het krantje geplaatst en wordt op de website geplaatst
door Robert.
- 2019-02-20_Pilot Inclusieve Wijken:
De wijkraad heeft zich vergist in het onderwerp van de pilot. Gedacht werd
aan de implementatie met Op ’t Nipperke. Barbra zal dit toelichten bij de
gemeente en ons alsnog afmelden.

5.

Voortgang werkgroepen
Werkgroep St. Anna
Er is een bijeenkomst geweest. Er zijn een paar wijzigingen toegelicht op de
eerdere bouwplannen.
Werkgroep Verkeer
Het verkeersplan. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de medewerker
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van het ingehuurde bureau. Er was geen consensus in de werkgroep over
de kwaliteit van het toegezonden concept.
Er heeft een verkeerscontrole plaatsgevonden. Gebleken is dat de
Zandbleek en Dr. Kortmannweg Zuid er negatief uitspringen.
Er worden opties nader uitgewerkt. Zo wordt er ook een parkeerdrukmeting
halverwege april uitgevoerd op de Odastraat en Willemstraat.
In het verslag is opgenomen dat de aanpassingen waar voldoende
draagvlak voor is pas in 2021 zullen worden uitgevoerd. Dit is niet
besproken tijdens het overleg, maar staat wel in het verslag. De werkgroep
zal nog reageren op het verslag.
In de jaarvergadering zal alleen een korte toelichting worden gegeven door
de werkgroep.
In mei 2019 wordt een avond georganiseerd door de werkgroep voor de
bewoners waar ook de gemeente de maatregelen zal toelichten. De
wijkraad is akkoord dat de werkgroep de avond organiseert en optuigt. De
exacte datum wordt nog nader gecommuniceerd. De wijkraad zal de
werkgroep faciliteren via flyers en website.
Werkgroep Zorg
Werkgroep is twee keer bij elkaar geweest. Er zijn flyers verspreid. De
VOG’s (10 stuks) zijn aangevraagd. Barbra Scholten bemant de telefoon. De
herhalingscursus reanimatie zal ook door de werkgroep worden voorbereid.
De AED kan worden besteld als de wijkraad akkoord is. Een extra AED
wordt ook geadviseerd door de Hartstichting. Smakterheide is nu als ‘matig’
bestempeld. De wijkraad besluit dat de AED kan worden besteld.
Werkgroep Groenplan Zandbleek
De gemeente geeft aan dat er nu nog onderhandeld wordt over de prijs. Dit
heeft gevolgen voor de planning. Dit is niet gecommuniceerd met de
werkgroep. De werkgroep heeft zich wel aan alle afspraken gehouden.
Werkgroep Whatsapp
Geen nieuws.
6.

Jaarvergadering
De flyer moet niet geënt zijn op de jaarvergadering. Hij moet pakkender.
Evert Janssen uitnodigen is akkoord. Wim gaat hem vastleggen. Judith zal
met Robert kijken naar een pakkende flyer.
Wim deelt mee dat facturen nu vaker op naam van de privépersonen staan.
Dit levert problemen op met het terugvragen van de BTW. Afgesproken
wordt dat dit gestructureerd wordt en via de Wijkraad gaan.
Afgesproken wordt dat een extra email-adres wordt aangemaakt:
facturen@smakterheidevenray.nl. Wim is degene die toegang heeft tot het
e-mailadres.

7.

Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
Judith geeft een toelichting van het gesprek (Voorzitter Ouderenvereniging,
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Bestuur Op ’t Nipperke en Judith van de wijkraad) dat is geweest met de
gemeente. Schoon door de Poort is onderwerp van gesprek geweest. Het
plan van Op ’t Nipperke bestaat nu uit de lopende activiteiten. De gemeente
is hier niet van gecharmeerd. De gemeente wil meer draagvlak vanuit de
wijk. Hiertoe zal een werkgroep moeten worden opgericht. Judith zal in de
beginfase hierbij aanschuiven.
Het huidige bestuur van Op ’t Nipperke bestaat uit oudere wijkbewoners. De
activiteiten zijn nu toegespitst op de oudere wijkbewoner. Het is nu de tijd
om te kijken of het mogelijk is om wat meer schwung te krijgen en meer
jongeren te trekken in het wijkgebouw.
De eerste vraag die beantwoord moet worden is de vraag of er nog een
behoefte is binnen de wijk voor een wijkgebouw. Gelet op de
kinderactiviteiten (St. Maarten en de Kinderspeeldag) leeft het wel binnen
de wijk.
De vraag wordt opgeworpen of wij als wijkraad iets kunnen betekenen in of
met het bestuur van Op ’t Nipperke? Barbra vraagt na bij de gemeente wat
de mogelijkheden zijn. Een ieder wordt gevraagd om hier persoonlijk over
na te denken.
8.

Update website
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

9.

Benoeming Martin te Boome als nieuw lid van de wijkraad
Martin heeft aangegeven lid te worden van de wijkraad. De wijkraad heeft
bij dezen Martin benoemd als lid van de wijkraad.

10. Voorstel agendapunten volgende vergadering
Geen.
11. Rondvraag
Geen.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.50 uur.

Pagina 3

