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Beste wijkbewoners, 

 

Al een paar dagen staar ik af en toe naar een leeg document 

op mijn laptop. 

De bedoeling is om het voorwoord van de wijkkrant te gaan 

schrijven. Ik weet gewoon even niet wat ik moet schrijven. 

Niet omdat we als wijkraad stil hebben gezeten in de 

afgelopen maanden, nee, dat is het niet. Alle activiteiten 

komen verder in deze wijkkrant nog aan bod.  

 

Het is meer dat ik me afvraag hoe we de wijkbewoners van 

Smakterheide enthousiast kunnen maken, in beweging 

kunnen krijgen of achter de ideeën van hen, over de wijk, 

kunnen komen. In mijn overdenkingen heb ik met diverse 

mensen gesproken. “Judith, misschien zijn er gewoon geen 

ideeën.” “ Ik denk dat iedereen het wel prima vindt zo, 

niemand heeft daar toch zin in, drukke tijden, hoor.” 

“Mensen hebben geen tijd, de wijk heeft geen prioriteit bij de 

meeste mensen.”  

Dit waren een aantal reacties die zomaar waar zouden 

kunnen zijn. Noem me eigenwijs, ik denk dat het anders zit. Ik 

denk dat we er niet mee bezig zijn zolang we het niet nodig 

vinden, geen last ervaren. Op het moment dat dit wel het 

geval is, hebben we zo een zaal vol met mensen die behoefte 

hebben om hun visie te uiten.  

Als voorzitter van Wijkraad Smakterheide zou ik zo graag 

willen dat wij als wijkbewoners anders gingen kijken naar 

onze wijk. Wat zou je willen in de wijk waar je woont; geen 

prioriteit gaat er bij mij niet in. Je huis/wijk is immers je thuis, 

meer dan de moeite waard dus om je energie in te steken! 

Wat zou het mooi zijn om met meer mensen aan de slag te 

zijn om de wijk nog mooier, leefbaarder te maken dan dat 

deze al is. Dat we het goed hebben in deze wijk, kan ik alleen 



maar onderschrijven, het kan wellicht nog beter. Misschien 

kunnen we er zo voor zorgen dat er geen volle zaal nodig is 

om visies achteraf te bespreken maar zitten we 1e rang en is 

de visie van de wijkbewoners al duidelijk voordat de plannen 

worden gemaakt.  

Wijkbewoners, verras me eens; wat is je idee voor de wijk als 

je het voor het zeggen had? Wat zou je anders willen? Of 

misschien wel, wat wil je behouden? Wat hoort in onze wijk?  

 

Ik ben zo benieuwd! 

Ik lees het graag op info@smakterheidevenray.nl, 

 

Groet, Judith Cornelissen 

Voorzitter Wijkraad Smakterheide  

 



Wijkraad Smakterheide: 

Op dit moment bestaat de wijkraad uit de volgende leden: 

Voorzitter: Judith Cornelissen 

Secretaris: Peter Hanen 

Penningmeester: Wim Manders 

Lid van de wijkraad: Robert van Vonderen 

Lid van de wijkraad: Oskana Titova 

Lid van de wijkraad: Sylvia Heijnen 

Lid van de wijkraad: Barbra Scholten 

U kunt ons volgen via www.smakterheidevenray.nl 

Hier vindt u de notulen van de vergaderingen, de 

ontwikkelingen binnen de diverse werkgroepen en andere 

relevante informatie over Smakterheide. 

U kunt ons per mail bereiken: info@smakterheidevenray.nl 

Hier kunt u zich ook aanmelden indien u graag een 

vergadering van ons bij wilt wonen, of een punt ter 

bespreking aan wilt dragen. De vergaderdata staan op de site, 

de vergaderlocatie rouleert. 

Wilt u iets kwijt voor het Smakterheide Nieuws? 

Meld het dan op redactie@smakterheidevenray.nl  

 

 



Werkgroepen: 

Diverse onderwerpen die spelen in de wijk zijn ondergebracht 

in werkgroepen. Hieraan nemen een aantal wijkbewoners 

actief deel. Dit zijn de werkgroepen: St Anna, Zorg & Welzijn, 

Veiligheid, Verkeer & Groen, Kids en WhatsApp 

Buurtpreventie Smakterheide.  

Wilt u ook deel uitmaken van een werkgroep? Dat kan, meld 

u aan via onze site. 

Werkgroep St Anna 

Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim 

Manders, Robert van Vonderen, Peter Hanen, Frank van 

Houdt, Oksana Titova, Mariëlle van Bracht 

Renschdael is nog steeds volop bezig met de  bestemmings-

planprocedure. De ingekomen zienswijzen zijn tegen het licht 

gehouden, er vinden gesprekken plaats over toegankelijkheid 

en veiligheid van het park met de gemeente en als dat is 

afgerond kan het bestemmingsplan voor de tweede keer ter 

visie worden voorgelegd.  

Inmiddels is men aan de noordzijde van het park begonnen 

met het explosievenonderzoek. 

Last but not least: met de inzet van de beheerder Willem 

Vermeulen is het vandalisme veel minder geworden en 

daarmee de veiligheid verbeterd, en dat met een droge en 

hete zomer. Met dank ook aan de bewoners van 

Smakterheide die bij een beginnende brand hem tijdig 

inschakelden en zo erger wisten te voorkomen. 

 



Werkgroep Zorg & Welzijn 

Ans Ewalts, Gerrie Vink, Judith Cornelissen 

 

De werkgroep heeft door vakantie nog geen bijeenkomsten 

gehad in de afgelopen periode. In oktober zal er weer een 

bijeenkomst volgen. 

Er zal dan vooral gekeken worden naar of, en zo ja, hoe, er 

verder gegaan kan worden. Dit met name door het kleine 

animo van vrijwilligers en de nood voor minimaal één nieuw 

lid van de werkgroep. Dus….mocht u interesse hebben, we 

horen of lezen het heel graag, via mail: 

werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl, of spreek iemand 

van de werkgroepleden aan. Ook met een uur inzet per 

maand zijn we al geholpen!  

 

Op 5 november 2018 zal in Op ‘t Nipperke de basistraining 

reanimatie en AED gegeven worden. De wijkbewoners die 

zich hiervoor opgegeven hebben ontvangen hierover bericht 

van de stichting Hard voor Hart. 

 

Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen 

 

Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van 

Broekhoven, Wim Manders 

Naar aanleiding van een recente verkeersanalyse over de 

verkeerssituatie op de Dr. Kortmannweg e.o. van 27 maart j.l. 

door Gemeente Venray, waarin voorgesteld wordt de gehele 

wijk Smakterheide te onderzoeken op verkeersvraagstukken, 

is er door de werkgroep een afspraak gemaakt met de heer 

Jacob Beens, Verkeerskundige bij de Gemeente Venray. Deze 

afspraak staat gepland op 10 oktober a.s. Naast een overleg 

met de werkgroep zullen we dan ook een rondgang door de 

wijk maken met de heer Beens. 



Ter voorbereiding hierop hebben we recent een enquête in 

de wijk rond laten gaan waarbij u knelpunten in de 

verkeerssituatie kon aangeven. Inmiddels zijn we deze input 

in kaart aan het brengen en een eerste analyse aan het 

maken. Het resultaat zal onderwerp van gesprek zijn tijdens 

de bijeenkomst met de heer Beens op 10 oktober. 

Mocht u nog knelpunten aan willen geven, dan kan dat nog 

steeds, rechtstreeks naar een van de werkgroepleden, of naar 

onderstaand e-mail adres. 

Op woensdag 5 september j.l. werd de werkgroep ingelicht 

door Gemeente Venray over de op handen zijnde aanleg van 

een rotonde op de kruising Overloonseweg /Noordsingel/St. 

Jozefweg. De direct omwonenden zijn inmiddels ook door de 

Gemeente geïnformeerd. Volgens planning zal de rotonde 

nog dit jaar gerealiseerd gaan worden. 

Een gedetailleerd plan zal binnenkort op de website van de 

wijkraad beschikbaar zijn. 

Op 13 november j.l. is er een informatieavond geweest voor 

de bewoners van de Zandbleek. Op uitnodiging van de 

gemeente konden de bewoners horen en zien wat de globale 

plannen zijn voor de groenvoorziening in de straat. 

De wijkraad is na navraag op de hoogte gebracht hiervan. Er 

is tevens een lid van de Werkgroep aanwezig geweest. U leest 

hierover verdere informatie onder Groenvoorziening aan de 

Zandbleek.  

Heeft u iets te melden dan kunt u een email sturen naar 

- werkgroepgroen@smakterheidevenray.nl 

- werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl 

Ook kunt de leden persoonlijk aanspreken. 



 

Werkgroep Kids 

 

Saskia Nelissen, Judith Poels, Judith Cornelissen 

 

De werkgroep zal binnenkort weer samenkomen om te kijken 

naar de viering van Sint Maarten voor dit jaar. Dit jaar valt 

Sint Maarten, 11-11-2018, op een zondag. 

We zijn van plan om er weer iets gezelligs van te maken, 

mocht je ideeën hebben over de viering of over andere 

activiteiten voor kinderen uit onze wijk dan zijn deze 

uiteraard van harte welkom.  

Via mail: werkgroepkids@smakterheidevenray.nl of spreek 

gerust een lid van de werkgroep persoonlijk aan, we horen 

graag wat er leeft in de wijk. 

 

Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide  

Judith Poels, Wim Manders 

Dit keer is er geen nieuws te melden. 

Wilt u deelnemen aan de WhatsApp groep? 

Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar: 

buurtpreventiesmakterheide@gmail.com  

Heeft u vragen / opmerkingen? 

Mail dan naar: 

werkgroepwhatsapp@smakterheidevenray.nl  

Ook kunt u de leden persoonlijk aanspreken. 

 



Herfstbingo 
Ga deze herfst lekker naar buiten en probeer de kaart vol te krijgen!!!



Bewoner aan het woord: Jolanda Alards 

In de rubriek ‘Bewoner aan het woord’ wordt steeds een 

andere bewoner uit de wijk Smakterheide de kleren van het 

lijf gevraagd. Judith Poels heeft het stokje doorgegeven aan 

Jolanda Alards.  

Wie ben je? 

Jolanda Alards 

Waar woon je? 

Maasheseweg 50 

Wat is je gezinssituatie? 

Ik ben getrouwd met Hans Alards en ik heb twee kinderen; 

Nadine en Boy. Nadine woont al op zichzelf. Verder hebben 

wij thuis nog 2 kleine hondjes. 

Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide? 

Ik denk dat we hier ongeveer 20-21 jaar geleden vanuit Venlo 

zijn komen wonen. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben al 14 jaar interieur verzorgster. Ik heb ook 2 

oppaskindjes, van 7 en 8. Voorheen woonde ik in Venlo en 

was ik caissière. 

Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? 

Meestal hang ik een beetje rond en kijk ik veel tv. We hebben 

een gezamelijke hobby, onze pony’s en verder rommel ik de 

hele dag een beetje aan. 



Waar ben je trots op? 

Ik ben trots op mijn twee kinderen. Nadine is vorig jaar 

getrouwd en Boy is net geslaagd voor zijn VWO. 

Wat is je levensmotto? 

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

Wat is je grootste blunder? 

Ik was met mijn oppaskind aan het winkelen bij de Scapino. 

Daar struikelde ik over de buggy en viel ik zo tussen het 

schoenenrek. Ik heb natuurlijk direct gekeken of iemand het 

gezien had. 

Wat vind je leuk aan de wijk? Worden er leuke activiteiten 

georganiseerd? 

Ik vind alles leuk aan de wijk. Het is een mooie wijk, de 

mensen zijn allemaal heel vriendelijk. Je kunt hier eigenlijk de 

deur de hele dag open laten. 

Bij Op ’t Nipperke worden activiteiten georganiseerd zoals 

kienen en dansen, dat ziet er altijd heel gezellig uit als ik 

langsloop. Zelf ga ik hier niet zo vaak heen, maar ik vind het 

buurtfeest wel altijd super gezellig. 

Wat vind je het mooiste plekje van de wijk? 

De inkijk van de straat vind ik erg mooi, met de bomen. 

Alhoewel ik de oude bomen die er voorheen stonden mooier 

vond dan deze. 

Wat mis je of zou je graag willen veranderen in de wijk? 

Dat iedereen zijn hondenpoep zou opruimen. 

Wat wil je verder kwijt? 

Poeh, eigenlijk niks, ik heb het wel zo’n beetje verteld wat ik 

vind. Je zit ook overal dichtbij, je bent zo in het dorp of op de 



autobaan. Het is een hele mooie wijk, ik woon er ontzettend 

graag. Ik kom oorspronkelijk uit Venlo, maar ik heb nog geen 

seconde spijt gehad van de beslissing om te verhuizen. 

Aan wie geef jij de pen door en wat heb je altijd al willen 

vragen aan deze persoon? 

Ik geef de pen door aan Marianne van Houdt.  

Vind jij deze buurt ook zo fijn? 

Vraag van Judith: Kun jij ook zo mooi zingen als Nadine? 

Op de badkamer wel, maar niet verder, dan houden we geen 

buren meer over. 

 

  

Keep it Clean day, 21 september 2018



Keep it Clean day 2018 

Na een dag van wind en regen is vrijdag 21 september 2018 

een groot gedeelte van de wijkraad met een aantal van hun 

gezinsleden de wijk ingegaan in het kader van de Keep it 

Clean day. In totaal zijn er in ruim een uur 5 vuilniszakken aan 

rommel uit de perken en langs de wegen opgehaald. Van 

plastic flessen tot bloempot, van glas tot sigarettenpeuk. 

 

Helaas waren er geen wijkbewoners die bereid waren om hen 

te helpen ondanks de flyers die eerder verspreid waren. 

Affijn, volgend jaar een nieuwe kans; een schone wijk, dat 

willen we toch allemaal?  

 

Als dank voor de inzet ontving iedereen een jojo met het logo 

van Keep it Clean Venray en een bon voor een gratis ijs bij 

McDonalds. 

 

 



Groenvoorziening aan de Zandbleek 

Op 13 september j.l. heeft er een informatieavond 

plaatsgevonden voor de wijkbewoners wonend aan de 

Zandbleek.  

 

Ron Berben (gemeente Venray) , Thomas Bastiaans (dolmans 

landscaping) en Mart Philipsen (Monsdal) waren aanwezig om 

een voorstel voor het vernieuwen van het groen aan de 

Zandbleek aan de bewoners voor te leggen. 

De presentatie die hierbij getoond is kunt u zien op de 

website van de wijkraad. www.smakterheidevenray.nl  

 

Kort samengevat houdt het voorstel in dat 50% van de bomen 

zal verdwijnen, hiervoor worden geen andere bomen 

teruggeplaatst. Het groen aan het rechte stuk van de 

Zandbleek, ingang vanuit de Oude Maasheseweg, zal volledig 

herplant worden. Dit geldt ook voor het groen rondom het 

kunstgrasveld en het speeltuintje. Het idee is om vooral met 

heesters te werken, in lagen van bodembedekkers, halfhoge 

beplanting en hoge beplanting. Ook wordt er in het voorstel 

gedacht aan de bijen, er is plaats voor wilde bloemenperken 

en bij de beplanting wordt aan vlinderstruiken gedacht. 

Uiteraard zullen de struiken, die goed zijn, hergebruikt 

worden in het voorstel. 

 

Er is gevraagd om een werkgroep samen te stellen van 

bewoners om mee te denken over het voorstel en dit zo tot 

een uitvoerbaar plan om te buigen. Tijdens de bespreking 

heeft de wijkraad aangegeven dat er reeds een werkgroep 

bestaat die zich bezighoudt met het groen in de wijk. 

Aangezien er ook vragen kwamen ten aanzien van verkeer en 

veiligheid als aspect van het invullen van de groenstroken en 



er reeds afspraken lopen tussen deze werkgroep en de 

gemeente hebben we als wijkraad gevraagd of men intern bij 

de gemeente eens wil overleggen hoe dit wellicht in 

samenspraak opgepakt kan worden. Het is immers nogal 

zonde om nu aan te planten en het er vervolgens weer uit te 

moeten halen omdat er wensen zijn ten aanzien van 

bijvoorbeeld parkeren. 

 

Ron Berben heeft toegezegd dit te zullen doen.  

Inmiddels is er een Datumprikker uitgegaan voor een tweede 

bijeenkomst, met een deel van de aanwonenden van de 

Zandbleek. Er zal ook een lid van de werkgroep Verkeer, 

Veiligheid en Groen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.  

 

 

   

Keep it Clean day, 21 september 2018



Omzien naar elkaar, hoe doe je dat in de wijk 

Smakterheide?  

De jaarlijkse, landelijke Week van de Dialoog staat van 2 t/m 9 

november 2018 in het teken van OMZIEN. Ook de vrijwilligers 

van de stichting “Venray in Dialoog” doen dit jaar weer mee 

en willen met het thema bijdragen aan een gemeente waarin 

het goed samenleven is.  

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en 

mogelijkheden, dat bijdraagt aan onderling begrip, 

verbondenheid en inzicht. Aan een dialoogtafel kunnen 

minimaal 4 en maximaal 8 personen deelnemen.  

 

 

Een getrainde dialoogbegeleider van Venray in Dialoog 

begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar 

elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ongeveer 2 

uur.  



Het levert je in elk geval een goed gesprek met buurtgenoten 

op en er ontstaan misschien zelfs nieuwe initiatieven aan 

tafel! 

Ook in de wijk Smakterheide zal een dialoog plaatsvinden 

onder leiding van Sjef Wester, gespreksleider bij Venray in 

Dialoog en woonachtig in de wijk.  

Deze dialoog zal plaatsvinden in het wijkgebouw Op ’t 

Nipperke op donderdag 8 november 2018 om 19:00u en er 

zijn geen kosten aan verbonden.  

Wilt u deelnemen aan de Smakterheide buurtdialoog?  

Mail dan naar info@venrayindialoog.nl en vermeld dat u wilt 

deelnemen als deelnemer uit de wijk Smakterheide. 

 

 

Keep it Clean day, 21 september 2018



Puzzel 



Belangrijke data oktober t/m december 2018  

 

Oktober 2018 

 

4-10-2018: Dierendag 

7-10-2018: Singelloop Venray, Centrum 

t/m 7-10-2018: Sportember 

12-10-2018: Veiligheidsmarkt, Schouwburgplein en 

Henseniusplein  
13-10-2018 t/m 21-10-2018: herfstvakantie basisschool, 

voortgezet onderwijs 

26-10-2018: Oktoberfest, Grote Markt Venray 

27-10-2018: Torenbeklimming, Grote Kerk Venray 

28-10-2018: Koopzondag en Halloween, Centrum 

t/m 28-10-2018: 3K in pop-up galerie, Cultura Venray op 

vrijdag 14:00-20:00, zaterdag van 11:00-16:00 en op 

koopzondagen van 12:00 tot 16:00 uur. 

31-10-2018: Halloween 

 

 

November 2018 

 

5-11-2018: basistraining reanimatie en AED, Op ‘t Nipperke 

8-11-2018: Venray in dialoog, Op ‘t Nipperke 
11-11-2018: Sint Maarten 

18-11-2018: Intocht Sinterklaas Centrum Venray 

25-11-2018: Koopzondag, Centrum 

25-11-2018: WoonEvent Venray, schouwburg 

t/m 27-11-2018: Weil Ich Ein Mädchen Bin, Jubileumexpo Oda 

Park 

 

 



December 2018 

 

1-12-2018 t/m 6-1-2019: Kerststal, Grote Markt 

5-12-2018: Sinterklaas 
15-12-2018: Kienen, Op ’t Nipperke 

17-12-2018 t/m 6-1-2019: IJsbaan Venray, Schouwburgplein  

22-12-2018 t/m 6-1-2019: kerstvakantie basisschool en 

voortgezet onderwijs 

23-12-2018: Koopzondag 

24-12-2018: Kerstavond 

25-12-2018/26-12-2018: Kerstmis 

30-12-2018: Koopzondag  

31-12-2018: Oudjaarsdag 

 

 

 
-----------------------------------------(advertentie) ----------------------------------------- 

ADVERTENTIE WIKIPRINTS 

 



Afsluitend woord 

De herfst is begonnen en het jaar loopt alweer richting het 

einde. Wij hopen dat u weer met plezier dit krantje hebt 

gelezen! 

Mocht u nog ideeën hebben waar de wijkraad een steentje 

aan kan bijdragen, meld u zich bij de wijkraad. 

De wijkraad is er voor u! 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

‘Smakterheide Nieuws’ is de wijkkrant van de wijk 

Smakterheide, verschijnt 4x per jaar (in de maanden januari, 

april, juli en oktober) en wordt verzorgd door de wijkraad 

Smakterheide. 

Oplage: 350 stuks 

Verspreidingsgebied: wijk Smakterheide 



BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
 

ALARMNUMMER: 112 

BRANDWEER: 077-3598777 

POLITIE: 0900-8844 (geen spoed)  

Wijkagenten: Harold Jacobs, Pim Hoevenaars, Marcel Deenen 

Huisartsenpost: 0900-8818 (15 ct. per minuut) 

Gemeente Venray: 0478-523333 of www.venray.nl 

Wonen Limburg: 088-3850800 / post@wonenlimburg.nl 

Wilt u bij de gemeente melden dat iets kapot is, overlast 

geeft of een gevaar veroorzaakt? U kunt dit direct online 

melden:  www.venray.nl/melding  of bel met 0478-523333. 

Dit kan 24 uur per dag. 

Vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke: St. Odastraat 41, 

5804 BP Venray, 0478-580858, nipperke.venray@gmail.com 

Beheer: Hans en Ans Ewalts: 0478-513979. 

Ouderenvereniging “Ons Genoegen”  

Voorzitter: Willy Berkers. Secretariaat: Mevr. N. Van Hoof 

St. Jozefweg 2, 5801 CW Venray, 0478-587430 

mailadres: vanhoofverhoeven@telfort.nl 

Wijkraad Smakterheide 

p.a. St. Odastraat 41, 5804 BP Venray 

info@smakterheidevenray.nl, www.smakterheidevenray.nl  

Iets te melden voor Smakterheide Nieuws? 

Mail naar redactie@smakterheidevenray.nl  


