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1. Opening 
Judith heet eenieder welkom. Judith geeft aan dat Wim wegens 

werkzaamheden niet in staat is om aan de vergadering deel te nemen. 
Nando Faazen neemt namens de gemeente Venray deel aan de wijkraad. 
De wijkraadleden stellen zich voor. 

Judith deelt mee dat er ontwikkelingen zijn vanuit Schoon door de Poort 
(project gemeente Venray) voor het wijkgebouw. De penningmeester heeft 

aangegeven te stoppen per 1 januari 2020. Vorige week vergadering: 
onderzocht zal worden of het bestuur kan worden aangevuld. Vraag 2: er 
komen financiële consequenties als gebruik wordt gemaakt van de 

subsidieregeling Schoon door de Poort. 
27 oktober 2020 hebben de Werkgroepleden met de voorzitter van de 

vereniging een overleg om te kijken naar de mogelijkheden van de 
aanvulling van het bestuur. Peter onderzoekt daartoe de mogelijkheden in 
de statuten van de vereniging. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen notulen gemaakt van de vorige vergadering. 
 
3. Voortgang werkgroepen 

Werkgroep St.-Anna: 
Er is een verzoek binnengekomen van de gemeente om in te stemmen met 

een naam van een straat op St.-Anna. De wijkraad stemt hiermee in en de 
werkgroep koppelt dit terug aan de gemeente. 
 

Werkgroep Verkeer: 
De projectleider van de gemeente Venray heeft voorgesteld om de 

wijkbewoners te informeren via een flyer van de verkeersplannen, omdat 
een jaarvergadering niet mogelijk is vanwege de Corona-maatregelen. De 

gemeente wil ook na de verspreiding beginnen met de werkzaamheden. De 
werkgroep heeft hierop een reactie geformuleerd dat de wijkbewoners eerst 
de kans moeten krijgen om mee te praten over de plannen. De vraag in 

deze tijd is: hoe dit te organiseren. 
Nando zal Ferry vragen om te reageren op de mail van de werkgroep. 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Via Teams 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Oksana Titova, 

Martin te Boome, Peter Hanen, 
Nando Faazen (gemeente Venray) 
 

 

Afwezig: Wim Manders 
 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 
Wim Manders 
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Werkgroep Kids: 

Judith deelt mee dat er geen St.-Maarten wordt georganiseerd. 
 
Werkgroep Zorg: 

Er komen signalen dat er bewoners zijn die al sinds maart thuis zitten. 
Judith licht een initiatief ‘Soep op de Stoep’ toe voor bewoners. Er kan 

gedacht worden aan het verstrekken van een reep chocolade met een 
wikkel of kaartje van de wijkraad. Judith en Peter gaan naar een 
chocoladezaak om hierover te onderhandelen. 

Vrijwilligers: Oksana zal enkele bedrijven in de wijk benaderen om een 
bedankje te regelen als bedankje voor de vrijwilligers. 

 
4. Update website 

Er wordt voorgesteld om de website van de wijkraad onder te brengen in de 

Facebookpagina. Judith bespreekt dit met Robert. 
 

5. Rondvraag 
Martin vraagt naar de vrijwilligers van glasbewassing. Judith kon de vraag 
beantwoorden. 

Judith vraagt hoe het met iedereen gaat: de antwoorden zijn wisselend. 

 
6. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur. 

 


