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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 12 december 2019 zijn geaccordeerd. De notulen van 
november worden door Martin nog op GD gezet. Deze worden de 

volgende vergadering besproken. 

De afspraken m.b.t. het secretariaat worden wederom besproken. 
Martin heeft ook ondervonden dat het veel werk is om de ingekomen 

mail op GD te zetten. Afgesproken wordt om de mail in het 
mailprogramma (one.com) te bekijken. Martin zal de mail archiveren. 

Martin gaat met Robert bespreken om de workflow in mail te 
optimaliseren. Over drie maanden zal de werkwijze worden 

geëvalueerd. 
 

3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- Uitnodiging Prinseninstallatie:  
Er worden 2 kaarten besteld, gericht aan Judith. 
 

- Commando-overdracht: 
Judith en Peter gaan er naar toe. Peter zal reageren. 

 
4. Wijkkrant 

De factuur van de laatste wijkkrant is hoger (meer dan 20%) uitgevallen, 

ondanks dat er minder pagina’s hoefden te worden afgedrukt en ondanks 
dat de oplage niet is gewijzigd. Er wordt gebrainstormd om de vorm op 

termijn aan te passen. 
 
5. Kosten etentje 

De kosten voor het jaarlijkse etentje worden besproken. Er wordt voor 
gekozen om de afsluiting in een ander segment restaurant te doen. 

 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Huize te Boome, Maasheseweg  

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Oksana Titova, 

Martin te Boome, Wim Manders, 
Peter Hanen 
 

 

Afwezig: - 
 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 
Wim Manders 
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6. Schoon door de Poort 

Judith geeft een samenvatting van de besprekingen met het bestuur van Op 
’t Nipperke. Het betreft de besprekingen in het kader van de Werkgroep 
Schoon door de Poort. Peter Platzbeecker (hij heeft meerdere bouw-

projecten begeleid) heeft aangegeven op 8 januari 2020 dat met het 
huidige wensenpakket het beste is om nieuwbouw te plegen. Op 16 januari 

2020 heeft het bestuur van de wijkvereniging aangegeven besloten te 
hebben dat zij niet samen met het stichtingsbestuur van de wijkraad wilden 
samengaan. Martin en Judith hebben in de vergadering aangegeven hun 

bestuur niet te willen overnemen. De wijkraad heeft zich alleen bereid 
getoond om hen te willen helpen. Het bestuur van de vereniging wil op de 

oude voet doorgaan. Dit zou vergaande (negatieve) consequenties kunnen 
hebben voor de subsidie m.b.t. Schoon door de Poort. 
De wijkraad vindt n.a.v. die ontwikkelingen dat de leden moeten worden 

geïnformeerd om zich uit te spreken over de toekomst van het wijkgebouw. 
Op 12 maart 2012 vindt een vervolggesprek van de werkgroep plaats. Wim 

zal met Martin en Judith aanschuiven. 
 
7. Groenplan Zandbleek 

Judith heeft een aantal wijkbewoners gesproken die problemen hebben met 
de werkzaamheden in de Zandbleek. Judith heeft e.e.a. aan hen toegelicht. 

Wim heeft een mail ontvangen over parkeren in de Zandbleek. Wim zal 
antwoorden dat het parkeren op een later moment zal worden meegenomen 
en besproken in de werkgroep Verkeer. 

 
8. WRO 

Volgende keer wordt de toekomst van Venray besproken. 
 
9. Voortgang werkgroepen 

Werkgroep St. Anna. 
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar. 

 
Werkgroep Verkeer 

Er volgt binnenkort een overleg met Ferry van Haarst. Dit wordt nog 
ingepland. 
 

Werkgroep Kids 
De werkgroep bestaat nu nog uit 2 leden. 

 
Werkgroep Zorg 
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar. 

 
10. Jaarvergadering 

De jaarvergadering wordt gepland op 2 april 2020. Inloop om 19.00 uur. 
Aanvang om 19.30 uur. Het thema wordt Verkeer. 
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11. Update website 

Geen nieuws. 
 
12. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

WRO-stuk Toekomst van Venray, Schoon door de Poort, Concept 
jaarrekening (tweede persoon Kascommissie Mieke van Loon, Bosweg). 

 
13. Rondvraag 

. 

 
14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur. De volgende vergadering is 
op 20 februari 2020 en wel bij Peter. 

 


