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1. Opening 

Judith heet eenieder welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld. Wellicht kunnen we de notulen veranderen in een 
besluitenlijst zoals de vergadering van maart. Dit is akkoord. 

 
Judith heeft op 15 april een overleg met Ingrid van Cleef van de gemeente 
Venray. Dit betreft het schoon door de poort situatie van het wijkgebouw. 

Ook de bijeenkomsten participatie en zelfsturing waar Judith kritiek op had 
worden besproken. 

 
De functie van de contactpersoon wordt besproken met Dave Groenen van 
de gemeente. Nando zal een datum doorgeven. 

 
Schoon door de poort: Nando zal Mieke Cruijsberg van Synthese 

benaderen om haar te koppelen aan het project als vervanger voor Sjaak 
Sluiters. 
 

Judith: Stemlokaal, Judith geeft aan Nando door wie ze hierover gesproken 
heeft. Belangrijkste punt is dat er wederom geen contact is geweest met 

Wijkgebouw over wel / niet inrichten stemlokaal en waarom. 
 

3. Ingekomen stukken (zie map ingekomen stukken) 
Vereniging Kleine Kernen Limburg 13-04-2021: Bekijk de link eens. Het is 
iets wat we kunnen gebruiken. 

 
4. Voortgang werkgroepen 

- St. Anna: 
Geen. 
 

- Kids: 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 
Locatie: Via Teams 

  
Aanwezig: Judith Cornelissen, Oksana Titova, 

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

 

 

Afwezig: Wim Manders 
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De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. 

De nationale buitenspeeldag wordt niet georganiseerd, vanwege de 
maatregelen. 
 

- Zorg: 
Geen nieuws. 

 
- Groen en verkeer: 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

 
5. WRO-overleg 

Peter geeft een korte toelichting van het laatste overleg. 
 
6. Update website 

Na een grote update van de website de bewoners informeren dat de website 
is geactualiseerd. De gegevens zijn nu redelijk verouderd. Judith neemt dit 

met Robert op. 
 

7. Voorstel agendapunten volgende vergadering 

Schoon door de poort 
 

8. Rondvraag 
Martin: Er is besproken om actiever te zijn om plannen of initiatieven van 
de gemeente of WRO op te pakken om zodoende actiever keuzes te maken. 

 
9. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20.55 uur. 
 


