Notulen Wijkraad
Smakterheide

19-09-2019

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Cornelissen, Zandbleek 40

Aanwezig:

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

Afwezig:

Sylvia Heijnen, Robert van Vonderen

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering.
De notulen zijn vastgesteld.
Barbra zal Ferry van Haarst vragen om een gesprek aan te gaan met het
DB van de wijkraad. Peter zal een datum met hem bespreken.

3.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
2019-08-23_Glasweb
Bart Lemmen wil graag een toelichting in de Wijkraad geven over Glasweb.
De wijkraad acht een toelichting in de wijkraad niet noodzakelijk. In januari
2020 wordt beoordeeld of hij kan aansluiten in de jaarvergadering. Als het
programma te vol zit, kan een separate informatieavond worden georganiseerd.
2019-09-17_WOD-dag
Peter zal de presentjes in ontvangst nemen. Hij zal contact opnemen met
de organisatie.

4.

Voortgang werkgroepen
Wim zal de mails die binnengekomen zijn van mensen in het kader van ôs
Pleintje in GD zetten.
Werkgroep St.-Anna
Martin licht toe dat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld.
Vanuit de wijkraad wordt de werkgroep geadviseerd om goed geïnformeerd
te blijven en de vinger aan de pols te houden. Wel wordt geconstateerd dat
het lastig is om de juiste informatie te vergaren, waarbij de vraag rijst of de
wijkraad wel genoeg zichtbaar is. Martin zal e.e.a. met de werkgroep
terugkoppelen.
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Werkgroep Kids
Judith licht toe dat St.-Maarten wordt georganiseerd. Gedacht wordt om
mensen te langs de route te laten staan.
Werkgroep Schoon door de Poort
Er zijn 10 mensen gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Hieruit komen
gespreksonderwerpen. Hierna worden wijkbewoners gevraagd om mee te
denken over de onderwerpen en over de toekomst.
5.

WOD-dag gemeente Venray, 27 september 2019
Zie bij ingekomen stukken. Op 20 september 2019 zal Martin foto’s maken.

6.

Keep it Clean day
Judith heeft met de organisatie afspraken gemaakt over het ophalen van de
afvalzakken.

7.

WRO
Wim gaat naar de vergadering van 26 september.

8.

Winterfestival

Martin deelt mee dat dit evenement doorgaat.
9.

Update website
Het is lastig om informatie op de website te vinden, naar aanleiding van
meerdere opmerkingen. Een voorbeeld is dat je nu op Nieuws moet klikken
om meer informatie te krijgen. Dit is enigszins onlogisch, omdat er een
menu onder hangt.

10. Voorstel agendapunten volgende vergadering
Eindejaarsetentje, bedankje werkgroepleden.
11. Rondvraag
Peter vraagt of het wellicht mogelijk is om een welkomstbord te plaatsen in
de toegangswegen van de wijk. Bij de Blitta staat een modern portaal ten
behoeve van ondernemingen. Peter zal een foto hiervan maken en
toezenden.
12. Sluiting
De volgende vergadering is op 24 oktober 2019 en wel bij Oksana.
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur.
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