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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. Een speciaal welkom aan Mariëlle die de 

vergadering bijwoont om te bezien of zij lid wil worden van de Wijkraad. 
Huwelijk Sylvia. Besloten wordt om haar een cadeau te geven van rond 

€ 50,00. 
Robert geeft aan dat hij wegens privéomstandigheden voorlopig stopt met 
de wijkraad. Hij blijft de redactie van Smakterheide Nieuws en de website 

blijven doen. 
 

2. Gemeente Venray, Dave Groenen 

Judith leidt het gesprek in en geeft een korte geschiedenis. 
Onderwerp Verkeer: Wim geeft een toelichting. Hij benadrukt dat het 

met name mis gaat op het procesgebied bij de gemeente. Er wordt 
niet of nauwelijks gecommuniceerd en afspraken worden niet 

nagekomen. Judith vult aan dat mensen of wijkraden zich zullen 
terugtrekken als de gemeente blijft acteren op deze manier. 

Dave Groenen geeft aan dat hij (de gemeente) het boetekleed 
aantrekt. Hij geeft een nadere toelichting. 

Onderwerp Groen (Zandbleek): De geschiedenis wordt kort weer-
gegeven. Dave geeft een toelichting waar de gemeente mee te 

maken heeft gehad, waardoor dit onderwerp niet goed is verlopen. 

Maar ook hier schort het aan communicatie. 
Dave geeft aan dat een collega (Ferry van Haarst) beide plannen op 

gaat pakken. Wim geeft aan dat hij bijgepraat moet worden en dat hij 
de informatie niet alleen van de bestaande mails afhaalt. 

Ferry wordt uitgenodigd voor de wijkraadvergadering van september. 
Peter zal hem uitnodigen. 

 
 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize Verschuren,  Overloonseweg 24 Oploo 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Robert van Vonderen     

(in het begin),  
Martin te Boome, 
Wim Manders, Peter Hanen 

 
 

 

Afwezig: Sylvia Heijnen, Oksana Titova, Robert van 
Vonderen,  Barbra Verschuren 
 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 
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Dave geeft een toelichting over het vervolg van de wijkteams. Vanuit 

de wijkraad wordt aangegeven dat de conclusie van Diana Ummels 
correct is om een wijkverpleegkundige aan te wijzen voor de wijk. De 

toelichting of bevindingen die zij gaf voor de wijk, rammelde echter 
aan alle kanten. Dat heeft de wijkraad ook als zodanig terug-

gekoppeld. 
 

St. Anna. Het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp is 
gewijzigd. Hierover is niemand op de hoogte gebracht door de 

gemeente. Het is ontdekt door een wijkbewoner die zienswijzen heeft 

ingediend. Dave zal de projectleider hierover nader bevragen. 
Dave Groenen koppelt de antwoorden terug aan de wijkraad. 

 
Er wordt afgesproken om de voortgang van de onderwerpen te 

bespreken in de vergadering van 12 december 2019. Dave wordt 
hiervoor uitgenodigd. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

 

 
5. Voortgang werkgroepen 

Door tijdgebrek zullen de werkgroepen in een volgende vergadering worden 
toegelicht. 

 
Werkgroep Schoon door de Poort 
Sjaak Sluiters van Synthese begeleidt het bestuur van Op ’t Nipperke. Er 

wordt gepeild wat de behoefte is om een wijkgebouw aan te houden en of 
het aansluit aan de behoeften van diverse doelgroepen. 

 
6. WOD-dag gemeente Venray, 27 september 2019 

Het programma / route dat / die door Robert (mail van 12 juli 2019) is 

aangedragen is akkoord bevonden. Hier wordt inhoud aangeven door 
Martin en Judith. 

 
7. Keep it Clean day 

Martin zal een flyer opstellen. Peter geeft aan dat hij niet deel zal nemen 

aan de Keep it Clean day, omdat hij vindt dat wijkbewoners een actievere 
rol hierin moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat alleen leden van de 

wijkraad hieraan deelnemen. 

 
8. WRO 

Judith heeft een mail gekregen van Anita Emonts van Glasweb. Het is een 
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doorgestuurd bericht, maar een deel van de inhoud is verdwenen. Peter 

heeft Anita een mail gezonden wat de bedoeling is van de mail. Het 
antwoord zal worden teruggekoppeld. 
De volgende bijeenkomsten van de WRO worden verdeeld onder Wim en 

Judith. 

 
9. Winterfestival  

Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering. 
 

10. Update website 

De website is geüpdatet. 
 
11. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Geen. 

 
12. Rondvraag 

Wim geeft een toelichting over invulling van de plannen van ’t Pleintje. Dit 

moet worden opgeknapt, omdat het niet meer veilig is. Wonen Limburg 
pakt dit op. Er is tevens een initiatief binnengekomen voor een 
hondenspeelplaats. Er is een flyer opgesteld en verspreid. Er zijn een 50-tal 

reacties op gekomen. 
Judith heeft een reactie ontvangen bij haar thuis. Daarnaast merkt ze op 

dat het initiatief te voortvarend is opgepakt. De inhoud van de flyer is 
hierdoor verkeerd opgepakt. Wim stelt voor dat Marion Arts 
(initiatiefneemster) een nadere toelichting geeft bij sommigen die een 

reactie hebben gegeven. 
Wim koppelt terug naar Richard en Marion. 

 
Er is een factuur binnengekomen van Op ’t Nipperke. Het gaat om een 
bijeenkomst in het kader van mensen die zienswijzen hebben ingediend. De 

werkgroep heeft aangegeven dat zij hierin heeft willen faciliteren. Het is niet 
de bedoeling dat de werkgroep op individueel niveau faciliteert en onder-

steuning biedt. De wijkraad heeft hierin te laat ingegrepen. Martin heeft de 
lead van de werkgroep St. Anna vanuit de wijkraad in plaats van Robert. 
 

13. Sluiting 
De volgende vergadering is op 19 september 2019 en wel bij Judith. 

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur. 


