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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld. 
 

Statuten wijzigen van de wijkraad. St. Anna behoort wel tot het taakgebied 
van de wijkraad. 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 

 
4. Voortgang werkgroepen 

- St. Anna: 
Martin heeft de gemeente laten weten dat de voorgestelde straatnamen 
akkoord zijn. 

Wim heeft het idee om de nieuwe wijkbewoners op het St. Annaterrein 
welkom te heten in de nieuwe wijk. Peter zal bij Peelrand (Laura Vink) of 

de Renschdaelgroep vragen om de nieuwe kopers te achterhalen. Peter en 
Judith zullen een pakketje samenstellen. Wim zal de pakketjes bezorgen. 
Ditzelfde geldt voor alle nieuwe wijkbewoners. Nando zal bij burgerzaken 

van de gemeente navragen of dit mogelijk is. Hij zal ook bij de contact-
persoon van Vlakwater navragen hoe de wijkraad dat daar doet. 

 
- Kids: 
Nationale actie zoals de berenactie, de gluurpietjes. De vraag werd gesteld 

om hieraan mee te doen. We zetten het op de facebookpagina. 
 

- Zorg: 
Judith en Peter gaan binnenkort naar de chocoladewinkel om repen 
chocola te kopen die in de wijk door de brievenbus kunnen worden gedaan. 

Judith stelt vast dat weinig horen van de wijkverpleegkundige. Judith gaat 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Via Teams 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Oksana Titova, 

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

 

 

Afwezig: - 
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hierover informatie inwinnen. 

 
- Groen en verkeer: 
Wim geeft een toelichting op de totstandkoming van de brief van de 

gemeente. Wijkbewoners kunnen zich melden bij de gemeente als er 
opmerkingen zijn. De gemeente en de wijkraad houden elkaar op de hoogte 

van de binnengekomen meldingen. 
 
5. Bedankje vrijwilligers 

Voor de vrijwilligers: Oksana heeft een lijst toegezonden van bedrijven om 
artikelen (bedankje voor de vrijwilligers) te leveren. Oksana zal e.e.a. 

inventariseren en een voorstel doen. Het bedrag wordt vastgesteld op € 25. 
Judith zal zorgen voor een kleinigheidje voor de volgende vergadering. 
Judith bespreekt dit met Wim. 

 
6. Update website 

Judith heeft Robert gevraagd om website van de wijkraad te koppelen aan 
de facebookpagina. 

 

7. Wijkraad – Wijkgebouw Op ’t Nipperke 
Martin deelt mee dat er op 25 november 2020 een gesprek volgt met 

Jacques Sluiters en Frank van Houdt en Martin om naar het vlekkenplan te 
kijken. Daarna volgt een overleg met Judith, Wim en Ans van het bestuur 
van het wijkgebouw. Judith geeft aan om de volgende bespreking notulen 

op te stellen, om zo meer structuur te brengen in de vergadering van de 
werkgroep. 

Het voorstel om de wijkraad deel te laten nemen in het bestuur van 
wijkgebouw Op ’t Nipperke is goed ontvangen. 

 

8. Rondvraag 
- 

 
9. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20.55 uur. 
 


