Wijkraad de Brabander
Notulen: nummer 07 en 08 gecombineerd 2014
Datum overleg: 10-03-2014 & 12 mei 2014
Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester), Mark van Dalen (nieuw lid), Bas Gorissen,
Rolf van de Ligt, Josette Teepen (gemeente), Maikel Punt (Voorzitter&notulist)
Afwezig: Olaf Duisters (Secretaris), Ine Hendrix beide met kennisgeving. Beiden zijn
vanwege persoonlijke redenen uit geen actief lid meer van de wijkraad.

Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
Verslag van de werkgroep Sociaal Klimaat
Verslag van de werkgroep Wonen
Actiepunten:
- Actiepunten vorige notulen
- Nieuwe actiepunten
Overige zaken, rondvraag en sluiting.

Voor de vergadering van 10 maart 2014 zijn geen separate notulen gemaakt. Onderwerpen die
besproken zijn waren:
 Glasweb Venray: hoe kan de wijkraad hulp bieden bij het verspreiden en
innemen van enquêtes.
 Organiseren van bewonersavond (20 mei 2014)
Marc van Dalen treedt per 12 mei 2014 toe als nieuw lid van de wijkraad. De wijkraad heet
hem welkom.
Voorafgaand aan de vergadering van 12 mei 2014 wordt de afspraak gemaakt de rol van
secretaris, voor o.a. het maken en verspreiden van de notulen, vooralsnog niet bij 1 persoon
zal liggen maar iedereen per toerbeurt de notulen zal maken.
1)

2)

Notulen vorige vergadering 06-01-2014
 Geen inhoudelijke opmerkingen op de notulen behalve het aanvullen van de
actielijst. Dit zal gedaan worden na de vergadering en voor plaatsing op de
website.
Ingekomen stukken (+ wat daarover besproken/afgesproken is).

Vanuit “ Wijkraden Venray” ontvangt de Wijkraad De Brabander met enige
regelmaat e-mails over lopende activiteiten en verzoeken om deel te nemen aan dit
overleg.
De wijkraad de Brabander heeft vooralsnog meer als voldoende werk om handen
binnen de eigen wijk en geen tijd om deel te nemen aan overkoepelende Wijkraad
overleg. Alleen indien onderwerpen, zoals Glasweb Venray, de Wijk de Brabander
raakt zal er aansluiting plaatsvinden.

3)

Verkeer-Veiligheid
Update Dorus, werkgroep verkeersveiligheid.
 Zie actielijst.
 De Schans waar een nieuw appartementen complex gebouwd wordt en de
nieuwe Overloonseweg zijn middels een tijdelijke ontsluiting met elkaar
verbonden.
De direct betrokken bewoners van de Schans en De Broekweg hebben initiatief
genomen om te kijken of de tijdelijke ontsluiting opengehouden kan worden.
De wijkraad wil de bewoners ondersteunen en begeleiden daar waar mogelijk,
echter neemt geen standpunt in over de situatie. Het initiatief ligt bij de direct
betrokken bewonersmiddels die momenteel reeds bezig zijn met het opstellen
van een petitie.

4)

Sociaal Klimaat
Update Bas mbt werkgroep sociaal klimaat:
 Zie actielijst.
 Paasactiviteit (zaterdag 19 April 2014, locatie Speeltuin Boomvalk)
o Activiteit was een groot succes, mede door de grote opkomst van ruim
70 kinderen en ~ volwassenen.
o Activiteit is voor herhaling vatbaar. In 2015 zal mogelijk wederom een
paasactiviteit gehouden worden.
o De werkgroep heeft foto’s en zal deze op de website zetten.
 Facebook was oorspronkelijk opgezet als een “vrienden-site” met alle positieve
en negatieve aspecten die eraan gekoppeld zijn. De site is recentelijk aangepast
naar “ bedrijven site”. Als gevolg hiervan worden de onderlinge (persoonlijke)
updates van de Facebook vrienden niet meer gedeeld.
De wijkraad heeft echter nog steeds de mogelijkheid om informatie te delen
met de Facebook “vrienden”.

5)

Woonomgeving / Parkachtige uitstraling:
Update Maikel en Rolf mbt werkgroep Woonomgeving / Parkachtige uitstraling:
 Zie actielijst.
 Aanpak speeltuinen
o Gemeente is begonnen met de werkzaamheden. Planning voor afronden
is week van 12-17 mei 2014.
o Openstaande actie bij de bewoners is om in overleg met de gemeente
hulp te bieden bij verplaatsen van enkele bankjes en opruimen van
enkele groenstroken.
o Enkele bewoners waren verrast dat er toestellen verplaatst werden
zonder vooraf geïnformeerd te worden. Communicatie is inderdaad een
punt van aandacht.
 Straatverlichting:
o Speeltuin boomvalk is nog niet verlicht, actie ligt nog bij de gemeente
om hier invulling aan te geven.
 Parkachtige uitstraling:

6)

Wonen:

Geen nieuw input

7)

Volgende vergadering datum: 07 juli Maart 2014 aanvang 20:00

8)

Rondvraag
De planning van de Bewonersbijeenkomst van dinsdag 20 mei 2014 wordt besproken
inclusief de taakverdeling. Onderwerpen van informatiebijeenkomst zijn:
 Opening (Maikel)
 Glasweb Venray
 Status activiteiten wijkraad op basis van het wijkontwikkelingsplan
 Status werkgroep Woonomgeving (Rolf)
 Status werkgroep Verkeer en Veiligheid (Dorus)
 Status werkgroep Sociaal Klimaat (Bas)
 Rondvraag (Maikel)

Actielijst:
nr Omschrijving
1 Status van aanpassing bewegwijzering door gemeente
opvolgen binnen werkgroep Verkeer- en Veiligheid
2 Bespreken oversteek (fiets en voetpad) nieuwe
overloonseweg (Torenvalk naar de Schans) in werkgroep
Verkeer- en Veiligheid
2 Bespreken fietspad langs nieuwe overloonse weg die
eindigt in voetpad binnen de werkgoep.
4 Kosten en behoefte inventariseren voor “eigen” website
voor wijkraad ipv via gemeentelijke website.
5 Beschikbare foto’s van wijk en activiteiten mailen naar
Bas om op website en Facebook te plaatsen
6 Organiseren van Paasactiviteit 19 April 2014, locatie
Speeltuin Boomvalk
7 Bord en spandoeken maken tbv communicatie vanuit
wijkraad aan bewoner. Locatie, rotonde Nieuwe
Overloonsweg, bespreken met gemeente
8 Nieuwe activiteit Q3/Q4 2014 bedenken voor
wijk/bewoners. Bijv. Nationale straatspeeldag.
9 Jaarkalender maken voor activiteiten van wijkraad en
plaatsen op website en Facebook
10 Enquete aanpak speeltuinen opvolgen met gemeente en
werkgoep Woonomgeving.
11 Straatverlichting bij speeltuin Boomvalk bespreken met de
gemeente.
12 Inventarisatie opstarten mbt parkachtige uitstraling van de
wijk in overleg met gemeente (Dave Groenen en Rogier
Hoeymakers)
13 Jaarafrekening 2013 wijkraad naar gemeente (Henk
Verstegen) sturen.

Kalender wijkraad overleg 2014
Januari

6: Vergadering Wijkraad bij Bas

Februari
Maart

10: Vergadering Wijkraad 20:00 h

April
Mei

Maandag 12: Vergadering Wijkraad

Juni
Juli

Maandag 7 juli : Vergadering Wijkraad

Augustus

Actie houder
Dorus
Dorus

Status
Afgerond
(gemeente)
Open

Dorus

Open

Bas

Open

Allen

Afgerond

Bas /
werkgroep
Rolf

Afgerond

Bas/
Werkgroep
Allen

Open

Maikel / Rolf
Maikel

Nagenoeg klaar
(12-17 mei 2014)
Open

Rolf

Open

Dorus

Afgerond

Afgerond

Open

September
Oktober

1: Vergadering wijkraad

November

3: Vergadering Wijkraad

December

15: Vergadering Wijkraad

========== Einde Notulen ==========

