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1. Opening 
De voorzitter (hierna verder: Judith) van de Wijkraad heet eenieder 

welkom. Judith licht kort de agenda toe van vanavond. 

 
2. Samenstelling Wijkraad 

Judith stelt de leden van de Wijkraad voor, omdat er zich wijzigingen 

hebben voorgedaan. 
Afgetreden leden: Peter Beerkens, Helma Allan, Martin te Boome. 

 
3. Terugblik naar de activiteiten door de werkgroepen 

- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid: 
Anke stelt de leden voor. Ze gaat in op de zaken die in de werkgroep aan de 

orde zijn geweest. Ze staat stil bij het hekje aan de Maasheseweg. Uit de 

zaal komt het signaal dat er nooit iets is gedaan aan het hekje. Dit wordt 
door andere aanwezigen niet gedeeld. Het hekje is wel eens aangepast. 

Anke geeft aan dat de werkgroep er mee bezig is en dat alle ideeën welkom 

zijn. Ze geeft wel aan dat de gemeente er ook iets van zal vinden. 

De werkgroep komt eens in de zes weken bij elkaar. 
 

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar de strooibak. Mevrouw heeft een sleutel 

gekregen van de gemeente. Josette Teepen geeft een toelichting wat de 
opzet van de gemeente is. Het is alleen ten behoeve van de hoek 

Willemstraat-Nieuweind-St. Odastraat. De informatie die op de site staat 

(dat eenieder van de wijk er gebruik van kan maken) zal worden aangepast. 

 
Uit de zaal komt de vraag of het fietspad aan de Maasheseweg in twee 

richtingen kan. Vanuit de gemeente is al eerder aangegeven dat dit niet 

kan. 
 

Gevraagd wordt naar een vluchtheuvel bij Buitenlust. De stukken uit de 

eerdere werkgroep worden aan de Werkgroep aangereikt. 
 

Er wordt een opmerking gemaakt over het bord op de hoek Nieuweind, de 

   

 
 

Aanvang: 

 
 

19:30 

Locatie: Wijkgebouw Op ‘t Nipperke 

  
Aanwezig: Leden Wijkraad Smakterheide, bewoners 

Smakterheide, Josette Teepen (Gemeente 

Venray) Harold Jacobs (Wijkagent) 
 

 

Bewoners: Ca. 30 bewoners van de wijk zijn aanwezig 
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Seilier en Noorderhof waarop staat dat vrachtverkeer niet mogelijk is. Het 

gebeurt geregeld dat vrachtverkeer vast komt te zitten. Anke geeft aan dat 
dit punt wordt meegenomen. 

 

- Werkgroep St. Anna: 
Robert stelt de werkgroep voor en geeft een korte toelichting wat de 

werkgroep heeft gedaan. De werkgroep kan nu nog niet specifiek ingaan op 

de plannen. Voor de zomer wordt verwacht om meer nieuws te kunnen 

brengen. 
 

- Werkgroep Whatsapp: 

Wim geeft een toelichting over de werkgroep en geeft aan wat de bedoeling 
is van het gebruik van de Whatsapp buurtpreventie. 

Met de wijk Landweert is informatie uitgewisseld over de werkgroep. 

Wim geeft aan borden zijn besteld. De borden worden binnenkort 
opgehangen bij de toegangswegen. 

Hij nodigt iedereen uit om lid te worden van de groep. 

Op de site zullen de regelementen worden gezet. 

 
- Werkgroep Zorg en Welzijn: 

Judith (in haar hoedanigheid als lid van de werkgroep) stelt de leden voor. 

Miriam gaat in op de resultaten van de enquête die is gehouden. Er wordt 
gewerkt aan een plan op het gebied van zorg en welzijn om vraag en 

aanbod in de wijk bij elkaar te brengen. 

 
4. Financiële verslaglegging 2016 en verantwoording 

Wim geeft een toelichting over de financiën van de Wijkraad. De 

Kascommissie heeft voorgesteld om decharge te verlenen. Vanuit de zaal 

worden geen vragen of opmerkingen geplaatst. Decharge is verleend. 
Piet Dupont en Peter Berkers zullen nogmaals de kascontrole doen. Daarna 

treedt een van hen af en zal een nieuw lid worden benoemd. 

 
Op 1 januari 2016 en 31 december 2016 bedroeg het saldo van de 

betaalrekening € 5.254,00, respectievelijk € 9.031,00.  

Het eigen vermogen van de wijkraad bedroeg op 31 december 2016 

€ 9.031,00. 
 

Dit eigen vermogen ligt onder de drempel van tweemaal de gemeentelijk 

jaarsubsidie (organisatie- en leefbaarheidssubsidie).  

 
5. Website 

Robert geeft een toelichting over het gebruik van de website. 

Er wordt vanuit de zaal een reactie gegeven op de flyers. Die zaten tussen 
de reclamefolders en werden vaak meteen bij het oud papier gedaan. Flyers 

zullen in het vervolg niet meer bij de reclamefolders worden gevoegd, maar 

separaat in de brievenbus gedaan. 
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6. Vooruitblik op komende jaren in overleg met de wijkbewoners 
Judith geeft een aantal punten wat er op de rol staat. Ze vraagt de zaal of 

er nog ideeën zijn. 

De keuken van Op ’t Nipperke: Mevrouw Ewalts, voorzitter van Vereniging 
Wijkgebouw Op ’t Nipperke licht kort toe. Gevraagd wordt om een bijdrage 

van de Wijkraad. Judith geeft aan dat de Wijkraad hiernaar zal kijken. 

Er wordt aangegeven dat er vanuit de Wijkraad nog niemand is geweest 

naar een vergadering van de ouderenvereniging die in de wijk erg actief is. 
Judith licht toe dat dit op de planning stond, maar dat het door omstandig-

heden hier nog niet van is gekomen. De Wijkraad zal hier binnenkort op 

terugkomen. 
Wim geeft aan dat we op zoek zijn naar concrete ideeën of voorstellen om 

het subsidiegeld goed te kunnen spenderen. Judith geeft aan vooral ideeën 

aan te reiken via de mail. 
 

7. Mededelingen voor de wijk 

Wim geeft een toelichting over de cursus Reanimatie. Het zal tevens op de 

website worden gecommuniceerd. 
Er wordt positief gereageerd. Gevraagd wordt of er (nog) een AED kan 

komen, bijv. bij Op ’t Nipperke. Dit verzoek zal worden meegenomen. 

 
8. Pauze 

 
9. In gesprek met wijkagent Harold Jacobs 

Harold stelt zich voor. Hij is vanaf 1 januari 2017 actief in de wijk. 80% van 
de tijd fungeert hij als wijkagent, maar dit gedeelte van de tijd is ook voor 

bureauwerk. 20% is gereserveerd voor calamiteiten. Gevraagd wordt waar 

hij voor gebeld kan worden. Hij kan gebeld worden via het algemene 
politienummer in geval van meldingen (burenoverlast of signalen vanuit de 

wijk). 

Parkeeroverlast is iets voor de boa’s van de gemeente. Harold geeft aan om 
hierbij te bemiddelen. 

Op de Bosweg (bij het bos) rijden soms auto’s in het bos, terwijl het een 

doodlopende weg is. Voorgesteld wordt om het kenteken dan door te geven. 

De wijkbewoners zijn de ogen voor de wijkagent. 
Meldingen van mensen die aan de deur staan die iets willen verkopen of 

zeggen dat ze van de thuiszorg zijn, kunnen ook doorgegeven worden. 

Als er iets niet pluis is, kan dit doorgegeven worden. 
Het e-mailadres van Harold zal op de website worden gezet. 

De overlast in de wijk valt erg mee. 

Op het Annaterrein is met name in de zomermaanden verhoogde overlast. 

Ook hier is sociale controle belangrijk. 
 

10. Rondvraag 

Mevrouw Ewalts geeft aan dat het zij het betreurt dat de 
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wijkraadvergaderingen niet meer in het wijkgebouw vergaderen. Ze vraagt 

om het besluit te heroverwegen. Judith licht toe dat een internetverbinding 
essentieel is, omdat alles digitaal wordt gezet. De wijkraad heeft een proef 

gedraaid en daarna is besloten om de vergaderingen bij toerbeurt thuis te 

doen. De grotere vergaderingen worden altijd in het wijkgebouw gehouden. 
 

Gevraagd wordt naar de ontsluiting van de wijk. Dit verzoek is al vaker aan 

de orde geweest. De conclusie is dat er geen draagvlak voor is.  

 
11. Sluiting 

Judith bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit 

vervolgens de vergadering om 21.22 uur. 


