Notulen Wijkraad
Smakterheide

25-06-2020

Aanvang:
Locatie:

19:30
Huize Titova, Dr. Kortmannweg 21

Aanwezig:

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

Afwezig:

-

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
Judith heet eenieder welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
De notulen zijn vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken)
- Conferentie Zelfsturing en Participatie:
Judith heeft gebeld met Ingrid van Cleef en heeft aangegeven hierin
interesse te hebben. De wijkraad stemt ermee in dat Judith hier naar toe
gaat.
- Boodschappen Synthese:
De mails afkomstig van Synthese hebben het kenmerk van reclame. Deze
worden dan ook niet geplaatst in Smakterheide Nieuws.
- Mail Ministerie van Defensie:
De mail van het ministerie van Defensie is bedoeld als verwijzing naar
informatie naar hun website. De boodschap kan worden geplaatst in het
wijkkrantje.
- Keep it clean Day:
De Keep it clean Day gaat niet door in 2020 vanwege de Corona crisis. De
melding zal in Smakterheide Nieuws worden geplaatst.

4.

Voorbereiding jaarvergadering
Er zijn enkele suggesties om de jaarvergadering te organiseren.
De opties zijn het verspreiden van de vergadering over meerdere dagen of
het werken aan een live-stream of het huren van een grotere ruimte
(restaurant St. Anna of de Witte Hoeve).
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Voortgang werkgroepen
Werkgroep Zorg
Zie Smakterheide Nieuws.
Werkgroep Kids
Wellicht is het een optie om activiteiten op het einde van het jaar te
combineren.
Werkgroep St.-Anna.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe straatnamen zijn
gecommuniceerd via de werkgroep. Dit is niet besproken noch besloten met
de wijkraad. In het persbericht stond dat de wijkraad heeft ingestemd met
de namen. De vraag rijst of dit in de toekomst stringenter moet worden
opgepakt.
Werkgroep Groen en Verkeer
In het najaar (behoudens maatregelen in het kader van Corona) wordt de
bijeenkomst / informatieavond over het verkeersplan met de wijk
georganiseerd.

6.

Update website
Persberichten Defensie, Keep it Cleanday, de straatnamen van St. Anna,
Organisatie Winterfair.

7.

Winterfair
De wijkraadleden pakken de ogranisatie gezamenlijk op. Op 2 september
gaan we hiermee verder (bij Wim). Brainstormen en taakverdeling.

8.

Voorstel agendapunten volgende vergadering
Toekomst van Venray, Voorbereiden jaarvergadering.

9.

Rondvraag
Wim vraagt zich af of we iets moeten doen aan de mensen die vleermuizen
en zwaluwen spotten (vanuit de Woningstichting of de gemeente). De
mensen zijn niet als zodanig herkenbaar. In het kader van de recente
inbraken kan hier onrust door ontstaan. Judith vraagt e.e.a. na bij Karlijn
Conejo.

10. Sluiting
De vergadering wordt om 21 uur gesloten. De volgende vergadering is op
17 september 2020 en wel bij Judith.
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