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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld. 
 

Peter heeft contact gehad met Peelrand om te vragen of zij de gegevens 
van de nieuwe bewoners zouden willen overhandigen. Peelrand geeft aan 
dat dit lastig wordt vanwege privacy gevoeligheid. Peelrand heeft nog een 

overleg met Renschdael en zal dit verzoek bespreken. Optie is ook dat 
Peelrand bij de sleuteloverdracht het presentje aanreikt. 

 
3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 

- 
 

4. Voortgang werkgroepen 

- St. Anna: 
Er is enige discussie over de straatnamen van het Annaterrein. Martin gaat 

de mails in dit kader na en zet dit op de app. 
 
- Kids: 

De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. 
 

- Zorg: 
De wijkverpleegkundige heeft contact gezocht. Zij wil graag een 
kennismakingsgesprek. Judith zal haar bellen. 

 
- Groen en verkeer: 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
5. Update website 

- 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Via Teams 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Oksana Titova, 

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

 

 

Afwezig: - 

 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Judith Cornelissen 
Peter Hanen 

Wim Manders 

 



Notulen Wijkraad 
Smakterheide 

 18-02-2020 

 
 

 

 
Pagina 2 

 
  

 

6. Conferentie Zelfsturing en Particpatie 
Judith is bij de bespreking geweest. Zij doet hierover verslag. Ze vond het 
een lastige bijeenkomst, omdat er een opdringerige sturing van de 

gemeente was. Het was stroperig en veelal voorgekookt door en voor de 
gemeente. De meeste aanwezigen waren in dienst van de gemeente. Het 

was geen bespreking maar een had meer weg van een mededeling.  
 
Judith heeft de nieuwe plannen van het wijkgebouw ingebracht. Maar dit 

onderwerp is ondergesneeuwd in de waterval van woorden in dat overleg. 
Judith zal ventileren hoe zij de conferentie heeft beleefd. De wijkraad 

stemt hiermee in. Als Judith niet het gevoel krijgt dat aan de doelstelling 
van de conferentie wordt voldaan en meer gezien wordt als ‘klapvee’, dan 
stapt zij eruit. De wijkraad stemt hier ook mee in. 

 
7. Omgevingswet 

Wijk in de toekomst. Eind maart moet de wijkraad een visie van de wijk in 
de toekomst aan te leveren. Het DB zal dit bespreken. 
 

8. WRO-overleg 
Er wordt een terugkoppeling gegeven van de WRO-bespreking. Een van de 

onderwerpen was de vermeende herintroductie van de mestfabriek (door de 
Wijkraad Brabander). Naar aanleiding van de discussie in de WRO wordt 
besloten om dit in de gaten te houden. 

 
9. Financieel overzicht 

Wim doet verslag van de financiële situatie. Er moeten nieuwe 
kascommissieleden worden benoemd. Er worden enkele namen genoemd. 
Voorgesteld wordt om een samenvatting van de financiën in de wijkkrant te 

zetten. Hiermee wordt ingestemd. 
 

10. Wijkraad – Wijkgebouw Op ’t Nipperke 
Judith zal de bijeenkomst van de werkgroep digitaal organiseren. 

 
11. Rondvraag 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

 
12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20.40 uur. 
 


