
Notulen Wijkraad 
Smakterheide 

 21-01-2020 

 
 

 

 
Pagina 1 

 
  

 
 

1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld. 

 
Nando geeft aan dat burgerzaken geen privégegevens geeft. 
Shirley van Meigaarden is de nieuwe wijkverpleegkundige. De vorige 

wijkverpleegkundige Anita is weg. 
De vrijwilligers hebben een bedankje gehad. 
 
De agenda zal een week van tevoren door het DB worden vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 

 
4. Voortgang werkgroepen 

- St. Anna: 

De werkgroep is niet bij elkaar is geweest. 
Martin geeft aan dat hij het lastig vindt om de werkgroep en of Renschdael 

bij elkaar te roepen nu er een lockdown is. 
 
- Kids: 

De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. 
 

- Zorg: 
Er is contact met elkaar geweest. Er zijn verder nog geen concrete plannen. 
 

- Groen en verkeer: 
Wim geeft aan dat de werkgroep via mail en andere digitale kanalen heeft 

gecommuniceerd. 
Er zijn een 10-tal reacties binnen gekomen op de verkeersplannen in de 
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wijk. Die zijn met de werkgroep en de gemeente besproken. Daarbij is 

afgewogen welke reacties of voorstellen worden meegenomen. Er zijn ook 
wat aanpassingen verricht. Het plan ligt klaar. In het voorjaar komt er een 
planning voor de uitvoering. 

 
5. Update website 

Het wijzigen van de wijkverpleegkundige zal worden aangepast. 
 
6. Conferentie Zelfsturing en Particpatie 

Conferentie Zelfsturing en participatie. De wijk kan voorbeelden aandragen. 
Judith stelt voor om de nieuwe plannen van het wijkgebouw hier in te 

brengen. Dit zou een mooi voorbeeld uit de gemeenschap. De vraag is hoe 
nieuwe mensen te betrekken bij de nieuwe plannen. 
Dit is anders dan Schoon door de poort. Daar was het zo dat je eerst aan 

verschillende eisen moet voldoen om geld te krijgen voor aanpassingen aan 
het gebouw. Bij zelfsturing en participatie is het omgedraaid. 

Op 2 februari zal Judith dit meenemen in het volgende overleg. 
Nando zal (na dat overleg) bij de werkgroep van de gemeente wat meer 
informatie en achtergrond opvragen. 

Judith zal met Wilco van der Bas (gemeente) spreken over de rol van 
Synthese (m.b.t. punt 7). 

 
7. Wijkraad – Wijkgebouw Op ’t Nipperke 

Martin heeft met Frank en Sjaak het vlekkenplan nog eens bekeken. Ans 

van het Wijkgebouw was daar ook bij aanwezig. De functies in het 
wijkgebouw en de daarbij behorende vierkante meters zijn tegen het licht 

gehouden. Er blijft een gedeelte staan. Er is dan ook geen sprake van 
nieuwbouw, maar van een verbouwing. Die schets is door Frank aangepast. 
Het is echter nog niet aangereikt aan Wim en Judith. Voorkomen moet 

worden dat dingen gebeuren of in gang worden gezet zonder dat andere 
werkgroepleden hiervan op de hoogte zijn. 

Martin zal het laatste vlekkenplan toesturen aan Wim en Judith. De 
werkgroep zal vervolgens digitaal bij elkaar komen. 

 
8. Rondvraag 

Nando vraagt in het kader van zijn studie om een aantal gezinnen te 

interviewen. Judith biedt zich aan. 
Wim geeft aan dat de nieuwe agenda voor de WRO is toegezonden. Peter 

zal een opzet maken voor roulatieschema. Oksana gaat op 4 februari. Wim 
en Judith gaan 2 keer per jaar, de rest 1 keer. 
Wim zal de financiële situatie in de vergadering van februari presenteren 

(agenda van februari). In de agenda van maart zal de kascommissie 
besproken worden. 

 
9. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur. 
 


