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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

In de notulen wordt verwezen naar de datum 17 juli. Dit moet zijn 17 juni. 
Dit wordt hersteld. 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 2019-04-29_Mail_WRO_Brief_Historische_Fotos_ Meterkasten:  
Wim let in zijn rondje op of in de wijk dergelijke kastjes staan. 
 

- 2019-05-02_Mail_Gemeente_Toekomst_Jongerencentra.pdf: 
De wijkraad zal hier verder geen actie op ondernemen. 

 
- 2019-05-14_Mail_Mestfabriek_Arbeidsmigranten: 
Peter zal de mailer een bericht sturen met het verzoek aan te geven hoe 

hij aan de informatie komt dat er een info-avond is geweest in het 
gemeentehuis. Staande de vergadering wordt contact opgenomen en wordt 

dit onderwerp besproken. 
 

4. Voortgang werkgroepen 

Werkgroep Verkeer 
Geen nieuws. Wacht op gesprek met de wethouders. 

 
Werkgroep St. Anna 
Er wordt een toelichting gegeven door Judith en Martin over het 

bestemmingsplan en over de ontsluiting van het Annapark. De werkgroep 
Verkeer zal hier aandacht voor hebben en houden. 

 
Werkgroep Zorg 
De nieuw aangekondigde coordinator heeft zich alsnog afgemeld. De vraag 

zal in de werkgroep worden gesteld of nog wel door moet worden gegaan 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Te Boome,  Maasheseweg 51 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, 

Oksana Titova, Martin te Boome, 
Wim Manders, Peter Hanen, 
Barbra Verschuren 

 

 

Afwezig: Robert van Vonderen, Sylvia Heijnen 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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met het initiatief Buren voor Buren. 

 
De AED hangt nog steeds niet. De wijkvereniging zou dit oppakken. 
 

Werkgroep Kids 
Er wordt dit weekend geflyerd voor de Activiteitendag. De vraag is of de 

popcornkraam aanwezig zal zijn. 
 
5. Keep it Clean day 

Peter zal de wijkraad aanmelden. De dag zal ook in Smakterheide Nieuws 
worden opgenomen. 

 
6. WRO 

Het DB zal naar de jaarvergadering gaan. Dit is ook de dag dat het gesprek 
plaatsvindt met de wethouder. Tussendoor zal het DB een hapje eten. 

 
7. Winteractiviteit - Scrooge 

Er wordt over gebrainstormd. De vraag of dit georganiseerd zal worden, 

wordt volgende vergadering beslist. 

 
8. Update website 

Door de afwezigheid van Robert wordt dit onderwerp doorgeschoven naar 
de volgende vergadering. 

 
9. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Geen. 

 
10. Rondvraag 

-. 

 
11. Sluiting 

De volgende vergadering is op 21 juni 2019 en wel bij. 

De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur. 


