Wijkraad de Brabander
Notulen: 03:2013
Datum: 01-07-2013
Aanwezig: Maikel Punt (Voorzitter), Olaf Duisters (Secretaris), Dorus van Rooij
(Penningmeester), Bas Gorissen, Ine Hendrix, Rolf van de Ligt, Josette Teepen (gemeente)
Afwezig: niemand
Agenda:
1)
Notulen vorige vergadering
2)
Ingekomen stukken vraag vanuit gemeente voor actie waaraan medewerkers van
gemeente kunnen deelnemen (met hoeveel personen)
3)
Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
4)
Verslag van de werkgroep Sociaal Klimaat
5)
Verslag van de werkgroep Wonen
6)
Actiepunten:
- Actiepunten vorige notulen
- Nieuwe actiepunten
7)
Overige zaken, rondvraag en sluiting.
1)

Notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen op de notulen. Notulen afgetekend door voorzitter en secretaris.

2)

Ingekomen stukken (+ wat daarover besproken/afgesproken is).
- Definitieve oprichtingsakte v.d stichting, afzender notaris;
- Factuur van de notaris. Josette geeft aan dat deze door de gemeente is betaald;
- Inschrijving KVK. (Josette vraagt om een kopie, Dorus stuurt deze naar haar
op)
- Bevestiging belastingdienst dat we geen afdrachtsplicht hebben;
- Verzoek dorpsraden om bijdrage studie glasvezel; (Wij willen u vragen om per
dorp / wijk € 150,= bij te dragen. Het bankrekeningnummer van de Stichting
Dorpsradenoverleg Venray is 12.81.13.626). Besloten is om vanuit solidariteit
hieraan mee te doen. Dorus zorgt voor storting van het bedrag.
- Verzoek wethouder Peeters om vergadering bij te wonen (ingepland op 4
november)
- Mail n.a.v. faillisement bouwmij en bouwproject nabij de Schans. Hoewel we
hier niet rechtstreeks iets mee te maken hebben zal Olaf de opdrachtgever
benaderen met het verzoek ons en de buurt te informeren over de stand van
zaken.
- Vraag vanuit gemeente voor actie waaraan medewerkers van gemeente kunnen
deelnemen (met hoeveel personen). Organisatie: Gemeente Venray,
contactpersoon: Annie Timmermans , (0)478 52 35 96, emailadres: annie.
timmermans@venray.nl (reactie voor 15 juli)
Besloten is om een soort van speurtocht in de wijk te organiseren waaruit de
problemen van de wijk duidelijk worden voor de gemeentelijke medewerkers.
Hierbij kan gedacht worden aan zoek de straat (ivm ontbreken
bewegwijzering), hoe kom ik de straat in (ivm afsluitingen), wandelroute door
onze parkachtige omgeving (met het onkruid tot okselhoogte), etc. de
organisatie komt in handen van werkgroep sociaal klimaat. De werkgroep
verkeer- en veiligheid dient wel input te verzorgen.

-

Doorgestuurd verzoek om vrijwilligers voor leerlingenvervoer begeleiding.
Organisatie: Gemeente Venray/WMO-Leerlingenvervoer, contactpersoon:
Carolien Aalders , (0)478 52 37 12, emailadres: carolien.aalders@venray.nl.
Bas kijkt of dit via facebook of web-site bekend gemaakt kan worden.

3)

Woonomgeving-Verkeer-Veiligheid
Dorus heeft een verslag gemaakt van de eerste inventarisatie van de knelpunten. Deze
knelpunten kunnen met Dave Groenen van de gemeente besproken worden. Josette zorgt dat
Dave Groenen weet dat hij hierover benaderd kan worden.
4)

Sociaal Klimaat
De schoonmaakaktie kan plaatsvinden op zaterdag 5 oktober ipv vrijdag 4 oktober. De
gemeente geeft hieraan medewerking. De werkgroep moet gaan bedenken hoe ze hieraan
aandacht willen geven en hoe we de bewoners erbij betrokken krijgen.
Het convenant voor de web-site is getekend. Wordt na 7 juli geformaliseerd. Daarna kunnen
we met de web-site aan de gang. Pas als de web-site goed is zal Olaf een stukje voor in de
Peel en Maas doorsturen, zodat in de wijk bekend wordt dat we een wijkraad hebben.
Besproken is dat de website de volgende zaken moet bevatten en andere juist niet mag
bevatten:
Wel: notulen;
- nieuwsbrieven;
- activiteitenkalender en beschrijving;
- wijkagenda;
- naamgegevens bestuurders, geen tel. of adres;
- beschrijving van de verschillende werkgroepen;
- duidelijk maken dat we geen probleemloket zijn voor individuen;
- voor en door wijkbewoners, vrijwilligers;

Verder is besloten dat we een folder willen maken om de burgers te informeren. Hiervoor
moet ook een werkgroep geformeerd worden. Deze werkgroep kan met voorstellen naar het
bestuur komen . gelijktijdig met de nieuwsbrief wordt een enquette gehouden. Voorstellen
voor de nieuwsbrief en de opzet van de enquette moeten in de tweede week augustus klaar
zijn. In de enquette willen we in eerste instantie de vraagstelling over de parkachtige
uitstraling uitgewerkt hebben;
5)

Wonen:
Het bestemmingsplan wordt nog bij de gemeente intern beoordeeld waarna het
ontwerp in het college van B&W besproken zal worden voor de ter inzage legging. Dit
zal waarschijnlijk eind juni-begin juli zijn. Vanwege de vakantieperiode waar de
inzagetermijn in valt, is het nog niet zeker dat er een inloopavond georganiseerd
wordt. We zijn natuurlijk wel bereid om de link naar het ontwerp bestemmingsplan toe
te zenden en indien daar behoefte naar is hierover in gesprek te gaan. (Tim Nijs)
Ingekomen vraag: Hoe gaat het nu verder met bouwproject 'De Berkelaer' nu
Bouwmaatschappij HKM failliet is? Blijft dit een bouwput waar de bewoners nog lang
tegen aan moeten kijken of wordt dit project geschrapt en is er ruimte voor een
alternatief? Bij een alternatief heeft paul aangegeven een voorstel te willen doen voor
een alternatief. vb:prachtige (vis)vijver aan te leggen met fontein, mooie wandel- en

fietspaden, bankjes, gazon en bovenal veel groen want daar staat onze wijk voor! Als
hiervoor interesse is wil ik wel een fotomontage maken van hoe zoiets er uit zou
kunnen zien. Besluit hierover is dat dit natuurlijk niet kan. Het is ook geen zaak voro
de wijkraad. Wel kunnen wij de opdrachtgever verzoeken ons en de omwonenden te
informeren over hoe dit nu verder gaat. Olaf zal de opdrachtgever benaderen.
6)

Actiepunten.

- Actiepunten vorige notulen

7) Rondvraag
Actiepuntenlijst met vervaldatum
Actie
OD
Opzetten nieuwsbrief/enquette.
Coordinatie door…
Het werk moet door de werkgroep
gedaan worden
Opsturen kopie KVK naar Josette
Mailen notulen 2de vergadering naar
Bas, bas zorgt voor doorzetten naar
Marc van Dalen tbv plaatsing op website
Overmaken geld naar stichting
dorpsraden ivm glasvezel onderzoek
Agende/kalender maken tbv bestuur en
wijkraad
Benaderen woningstichting ivm
voortgang het caree
Actie voor de wij dag van de gemeente.
Doorgeven dat we meedoen.
Bijhouden gmail account, bepalen
inhoud website
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Kalender
Januari

13: Vergadering Wijkraad

Februari
Maart

3: Vergadering Wijkraad

April
Mei

12: Vergadering Wijkraad

Juni
Juli

7: Vergadering Wijkraad

Augustus
September

2: Vergadering wijkraad, locatie Dorus
11: Wijkradenoverleg 20:00 Kiosk, Brukske
27: Wij-middag gemeente

Oktober

5: Opruimaktie in de wijk
23: Jaarvergadering Wijkradenoverleg, 19:30 buurtcentrum Veltum

November

4: Vergadering Wijkraad, locatie nog vast te stellen

December

10: Wijkradenoverleg 20:00 Kiosk Brukske

