
Notulen Wijkraad 
Smakterheide 

 20-06-2019 

 
 

 

 
Pagina 1 

 
  

 
 

1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld. 
Historische foto’s. Wim zal de foto’s in het origineel formaat via de mail 

sturen aan Peter. Peter verstuurt de foto’s aan het Historisich archief (zie 
mail 29-04-2019). 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

Judith geeft een toelichting op het niet doorgaan van het gesprek met de 

wethouder. Aangezien de wethouder weggaat, is een nieuwe afspraak nog 
niet gepland. Om te voorkomen dat er teveel tijd verloren gaat, zal Peter 

Dave Groenen uitnodigen. Als gespreksonderwerp wordt ook meegenomen 
de stand van zaken m.b.t. de wijkteams. 
 

4. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Verkeer 

Dit onderwerp ligt stil totdat het gesprek met de gemeente is geweest. Er 
heeft zich een mevrouw van de Bosweg gemeld over een andere invulling 
van het speelveldje. Ze wil een hondenuitlaatstrook gerealiseerd zien. Wim 

heeft haar een aantal vragen gesteld, bijv. richting de eigenaar (WL) en het 
draagvlak. Wim zal contact met mevrouw opnemen om haar te helpen 

m.b.t. het draagvlak. 
 
Werkgroep Whats-app 

Judith Poels en Wim hebben een prestentatie gegeven bij de Wijkraad 
Centrum (Het hol van de leeuw). Wim heeft een aantal voorbeelden 

gegeven en een paar tips gegeven over hoe een dergelijke groep in het 
centrum kan worden geïmplementeerd. 
 

 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Verschuren,  Overloonseweg 24 Oploo 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Robert van Vonderen 

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

 

 

Afwezig: Sylvia Heijnen 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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Werkgroep St. Anna 

De vaststelling van het bestemmingsplan is uitgesteld. Van de Renschdael 
Groep is niets meer vernomen. De werkgroep zal naar de commissie en 
naar de gemeenteraad gaan. 

 
Werkgroep Zorg 

Barbra Scholten is gestopt met de werkgroep. De telefoonservice wordt 
opgeschort. Wijkbewoners kunnen zich via de mail melden. 
 

De AED is nog steeds niet opgehangen. Dit gebeurt begin juli 2019. 
 

Werkgroep Kids 
De buitenspeeldag is weer een groot succes geworden. In eerste instantie 
dreigde regen de dag te verpesten, maar ’s middags werd het droog. Er zijn 

ongeveer 125 kinderen geweest. 
Er is een factuur van Op ’t Nipperke binnengekomen waarvan de bekers 

ranja in rekening zijn gebracht. Dit vindt de wijkraad onacceptabel, omdat 
afspraken zijn gemaakt op basis van vorig jaar. Toen werd de ranja niet 
geteld. De factuur wordt vooralsnog niet betaald. Wim zal een mail sturen 

en de factuur bespreken. 
 

Werkgroep Schoon door de Poort 
Judith geeft een toelichting van de laatste bespreking. Judith vraagt of de 
wijkraad kan instemmen met het veranderingsproces en wie van de leden 

hierin kan participeren. Donderdag 11 juli 2019 is de volgende bespreking. 
 

5. WOD-dag gemeente Venray, 27 september 2019 
Er wordt een speurtocht (fototocht) georganiseerd. (Oksana, Robert en 
Martin) rondom de aandachtspunten en onderwerpen die binnen de 

werkgroepen spelen; activiteit in het Nipperke met stellingen (Peter en 
Judith); Peter zal Marleen Cranen informeren. 

 
6. Keep it Clean day 

De wijkraad heeft zich aangemeld. De organisatie zal in september 
aangeven wanneer spullen worden geleverd. Een flyer wordt opgesteld. 

 
7. WRO 

Wim geeft een toelichting over de jaarvergadering. Peter en Wim waren 

zeer te spreken over de inhoud van de jaarvergadering. 

 
8. Winteractiviteit - Scrooge 

Martin heeft gekeken of het dit jaar nog georganiseerd kan worden. Als we 
het doen, moeten we het goed doen. Hij heeft een voorbeeld gezien in 

Helmond. Hij wil hun draaiboek opvragen. Voor 2019 is het te laat om dit 
nog te organiseren. Martin zal de eerste stappen voor 2020 zetten. Het 

onderwerp blijft staan op de agenda. 
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9. Update website 

De website is geüpdatet. 
 
10. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Dave Groenen, WOD-dag, Keep it clean day. 

 
11. Rondvraag 

Barbra geeft aan dat ze een gesprek wil met Dave Groenen. Ze gaat 

stoppen als contactpersoon met de wijkraad, omdat er te weinig support is 
vanuit de gemeente, met name over de onderwerpen die bij onze wijkraad 
spelen. Ze stopt in principe na de vergadering van augustus (denken aan 

een bloemetje…?). 
 

Robert vraagt om voor 30 juni te reageren op de laatste uitgave van 
Smakterheide Nieuws. 

 
12. Sluiting 

De volgende vergadering is op 22 augustus 2019 en wel bij Peter. 

De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur. 


