Notulen
Jaarvergadering
Smakterheide

15-03-2018

Aanvang:
Locatie:

19:30
Wijkgebouw Op ‘t Nipperke

Aanwezig:

Leden Wijkraad Smakterheide,
Bewoners Smakterheide, Barbra Verschuren
(Gemeente Venray), Marianne Dankers
(Renschdael Groep)

Bewoners:

Ca. 30 bewoners uit de wijk zijn aanwezig

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
De voorzitter (hierna verder: Judith) van de Wijkraad heet eenieder
welkom. Judith licht daarna kort de agenda toe van vanavond.

2.

Samenstelling Wijkraad
Judith stelt de leden van de Wijkraad voor. Judith kondigt hierna de nieuwe
contactpersoon van de gemeente Venray, Barbra Verschuren, aan. Barbra
stelt zich hierna voor en geeft aan dat zij de schakel is tussen de gemeente
en de wijkraad. Zij zal ervoor zorgen dat vragen vanuit de wijkraad worden
doorgezet naar de juiste persoon binnen de gemeentelijke organisatie en zal
zorgen voor een terugkoppeling naar de wijkraad.

3.

Terugblik naar de activiteiten door de werkgroepen
- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid:
Wim geeft een toelichting en geeft aan dat een tweetal werkgroepleden is
gestopt. Het is een actieve werkgroep. Wim geeft de voortgang van de
activiteiten. De situatie Dr. Kortmannweg – Spurkterweg – Smakterweg –
Industriestraat wordt aangehaald. Hij deelt mee dat dit zich bij de
gemeente in een afrondende fase bevindt. Vanuit de bewoners wordt
aangegeven dat dit in het verleden al een keer is besproken met een
politieagent en de gemeente.
Tevens wordt vanuit de werkgroep het plan om bloembakken en banken te
plaatsen opgepakt.
Ook wordt de oproep gedaan om ideeën aan te dragen bij de werkgroep of
de wijkraad.
- Werkgroep St. Anna:
Robert geeft een korte toelichting en verwijst naar het programma na de
pauze.
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- Werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide:
Wim geeft een toelichting over de werkgroep. 104 deelnemers zijn lid van
de groep. 5 meldingen zijn er afgelopen jaar op de app gezet. Als er
meldingen wordt gepost die buiten de spelregels vallen, dan wordt hier actie
op ondernomen; soms gebeurt dit door de persoon rechtstreeks aan te
spreken, soms gebeurt dit door op de app-groep direct een melding te
plaatsen.
De regels van de app-groep zijn overgenomen van de landelijke groep.
Deze zijn streng. Gepleit (en gekeken) wordt om iets meer flexibel om te
gaan met de regels. De regels zijn beschikbaar op de site.
Is de wijk veilig? Gelet op de meldingen van de app kan geconcludeerd
worden dat de wijk veilig is. De mensen voelen zich desgevraagd veilig in
de wijk.
- Werkgroep Zorg en Welzijn:
Judith geeft het woord aan Gerry Vink. Zij stelt de leden van de werkgroep
voor en geeft de telefonische bereikbaarheid aan. Gerry geeft daarna een
toelichting over Buren-voor-buren. Judith geeft verder een toelichting over
de reanimatiecursus en een cursus computergebruik voor senioren. Dit
wordt nog opgenomen met de ouderenvereniging Ons Genoegen.
Judith geeft aan dat overlast van ratten gemeld kan worden bij de gemeente. Het niet melden bij de gemeente heeft tot gevolg dat de gemeente
niet weet hoe groot het probleem is en dat er geen maatregelen worden
getroffen. Er wordt dan ook de oproep gedaan om dit te melden.
4.

Financiële verslaglegging 2017 en verantwoording
Wim geeft een toelichting over de financiën van de Wijkraad. Het te
besteden bedrag voor de wijk moet worden aangewend om verdere subsidie
veilig te stellen. De Kascommissie heeft voorgesteld om decharge te
verlenen. Op 1 januari 2017 en 31 december 2017 bedroeg het saldo van
de betaalrekening € 9.031,00, respectievelijk € 11.259,00. Het eigen
vermogen van de wijkraad bedroeg op 31 december 2016 € 11.259,00. Dit
eigen vermogen ligt onder de drempel van tweemaal de gemeentelijk
jaarsubsidie (organisatie- + leefbaarheidssubsidie). Vanuit de zaal worden
geen vragen of opmerkingen geplaatst. Decharge is verleend.
Vanuit de Kascommissie is Piet Dupont aftredend. Peter Berkers zal
nogmaals de kascontrole doen.
Vanuit de wijk stelt Huib Boekholt zich beschikbaar als lid van de
Kascommissie.
Wim geeft een toelichting op de begroting. Gevraagd wordt om ideeën aan
te dragen om zodoende de subsidiegelden te besteden.

5.

Wijkkrant → Smakterheide Nieuws
De naam voor de wijkkrant is: Smakterheide Nieuws en verzonnen door
Valentijn Ruiter. Judith zet Valentijn in het zonnetje en bedankt hem voor
het indienen van de namen. Judith licht Smakterheide Nieuws toe.
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Judith doet de oproep om stukken voor Smakterheide Nieuws in te dienen
bij redactie@smakterheidevenray.nl.
6.

Vooruitblik op komende jaren in overleg met de wijkbewoners
Er is vanuit de politie een wijziging doorgevoerd van de wijkagenten. Judith
geeft hierover een korte toelichting.
Daarna worden activiteiten benoemd die door de wijkraad zijn ondersteund.
Met name worden de St.-Maartenactie voor kinderen genoemd.
Gevraagd wordt naar wensen, ideeën. Uit de zaal wordt gevraagd naar de
status van Glasweb. Dit wordt nagevraagd en wordt meegenomen in
Smakterheide Nieuws.
Uit de zaal wordt de vraag gesteld naar de respons over wensen en ideeën.
Die is minimaal. Geopperd wordt dat de wijkbewoners tevreden zijn en dat
er geen behoefte is aan activiteiten of wensen.
Idee vanuit de zaal: Burendag in de wijk en niet in Op ’t Nipperke, maar in
het centrum van de wijk (bij Van Ophoven).
Idee vanuit de zaal: Flyeren wat te doen met rattenoverlast. Vanuit de
wijkraad wordt aangegeven dat het de verantwoordelijkheid is van de
gemeente en niet van de wijkraad (zie ook bij Werkgroep Zorg en Welzijn).
Idee vanuit de zaal: EHBO combineren met de reanimatiecursus. Er wordt
nog nagevraagd wie de kosten moet betalen (bij een vervolgcursus), omdat
hierover onduidelijkheid bestaat. Wim biedt aan om de cursus gratis te
geven; hij is gecertificeerd instructeur.

7.

Pauze

8.

Toelichting Renschdael Groep over de toekomstplannen St. Anna
Marianne Dankers stelt zich en de Renschdael Groep (RG) kort voor. Ze
geeft aan dat het ministerie de status Landgoed St. Anna aan een gedeelte
van het park heeft gegeven.
RG wil een duurzame ontwikkeling van het landgoed. Sinds 5 januari 2018
is de RG eigenaar van het landgoed. De voorbereiding van het
bestemmingsplan door de gemeente is in volle gang. De behandeling van
zienswijzen op het ontwerpplan wordt voorzien in maart 2018. Medio 2018
wordt het bestemmingsplan vastgesteld, zo is de planning.
Vervolgens worden de functies van de te behouden gebouwen besproken en
worden de woongebieden aangewezen.
Op sommige plaatsen in het park is het zeer gevaarlijk. Zo zijn er diepe
waterputten waar je in kunt vallen en zijn gebouwen (zeer) onveilig.
Vanwege de persoonlijke veiligheid en ter voorkoming van criminaliteit is
een slagboom geplaatst en worden hekken geplaatst. De slagboom is ’s
avonds en ’s nachts dicht, zodat auto’s niet op het park kunnen komen. Ook
zijn camera’s zijn geplaatst. Tegelijkertijd is aan de gemeente beloofd dat
de openbaarheid van het park wordt gegarandeerd.
Pagina 3

Notulen
Jaarvergadering
Smakterheide

15-03-2018

Dit jaar (2018) is het plan dat wordt begonnen met de restauratie van het
hoofdgebouw. Gefaseerd worden de overige gebouwen gerestaureerd.
Er komt een vier meter brede buffer tussen de percelen en de Dr.
Kortmannweg. Met die bewoners worden afspraken gemaakt over de
invulling van de beplanting.
Er is nu al een toegang aan de Noordsingel. Er komt ook een toegang /
uitgang in het noordelijk gedeelte van het park.
Desgevraagd wordt aangegeven dat op enig moment een positief saldo
moet worden gehaald bij (de exploitatie van) een gerestaureerd gebouw.
Het kan zijn dat op termijn een gebouw alsnog ‘van de kaart wordt gehaald’
als het alsnog onrendabel blijkt te zijn.
9.

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

10. Sluiting
Judith bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit
vervolgens de vergadering om 22.05 uur.
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