
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 16-06-2009 
  
Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix, Nelleke van Reeuwijk, Han 
Verkuijlen,  Rajdei Koebeer en Liesbeth Arts. 
Afgemeld      : Trinus Dijkstra, Lèon van Dijk, Roel Coppus, Chris Billekens 
Afwezig         : Hennie Eijzinga 
  

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
  
Het voorstel is om de vergadering van 7 juli te laten vervallen. We hebben over twee 
weken de avond over het verkeersplan en zo nog enkele contactmomenten. Als DB 
hebben we tussendoor geregeld overleg mochten er onverhoopt toch wat besproken 
dienen te worden. Volgende vergadering is 01-09-2009. Bovendien vindt er op 7 juli 
een bijeenkomst plaats over het circusterrein. 
  
Joop wil enkele punten toevoegen aan de agenda namelijk punt 7a de offerte over de 
muziekinstallatie Stekske. 
  
Op 16 juni is een tweede bijeenkomst geweest over het project van Mensana aan de 
Herik. Hier waren veel buurtbewoners aanwezig. Uiteindelijk ziet Mensana af van 3 
zorgwoningen. Hij bespeurt te weinig draagvlak hiervoor bij de buurt. Hem is er veel 
aangelegen om in goede harmonie met de buurt te wonen. Wat er nu met het stuk 
grond gaat gebeuren is opnieuw aan Holtermans. 
  
Binnen de gemeente wordt er a.s. donderdag een overleg gehouden over de 
extramuralisering van Mensana. 
  
Er is een mededeling die Joop de vorige vergadering wilde doen maar toen door 
tijdgebrek niet aan de orde is gekomen vanwege het bezoek van Ben Rutten over de 
zorgwoningen op de Herik. 
De laatste tijd komen er steeds meer onderwerpen binnen waarbij wij als wijkplatform 
betrokken worden. Het voorstel van het DB is nu dat als er iemand bij een onderwerp 
nauw betrokken is, dit bestuurslid het onderwerp tot zijn onderdeel maakt. Dan kan 
dit onderwerp door het betreffende bestuurslid kort samengevat worden in de 
vergadering. Hierdoor willen we stimuleren dat elk bestuurslid actief aan de slag is. 
  
Op 2 juli is de presentatie van het verkeersplan door de studenten en de gemeente 
Venray. Hierover komt een mededeling in de flyer die volgende week uitkomt. 
  

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 
Offerte geluidsinstallatie n.a.v. 28-08-2007 komt een kort briefje bij om de installatie 
zo snel mogelijk te realiseren. Extra kosten voor installatie zijn voor de stichting zelf. 
Geplande etentje wat doen we hier mee, laten we dit doorgaan? De vergadering 
besluit het etentje uit te stellen. In september plannen we een nieuwe datum. 
  
Overlast jongeren: Mike en Roel houden voorlopig alles in de gaten, ze weten waar 
de onruststokers zitten. In de vakantieperiode gaan de meeste buitenlandse jongeren 



met vakantie. Verdere acties worden opgeschort en er komt nog een 
vervolgafspraak. 
Voorstel van Han brief naar college namens wijkplatform, om het gewoon wel op te 
pakken omdat de bewoners zich zo niet serieus genomen voelen. Cc naar Han. 
  
  
Binnengekomen post: 
Voorjaarsnota 2010-2014 is binnengekomen wie deze wil lezen kan hem inzien. 
Offerte van W. Sassen t.a.v. de fietstunnel. 
Ghanese dag in het Brukske a.s. zaterdag uitnodiging voor iedereen die hier heen 
wil. 
Uitnodiging themamiddag van gehandicaptenplatform voor a.s. donderdag Joop gaat 
hier naar toe. 
Jaarverslag centrale ouderenvereniging. 
Plan tevredenheidsonderzoek gebiedspanel wij gaan dit invullen. 
  

3. Verslag vorige vergadering 

Geen bijzonderheden. 
Voor de bouwvak wordt de rommel bij tennispark opgeruimd. 
  

4. Ibor 

Toezegging voor het plaatsen van bankje Penningkruid en tafel Zilverschoon uit potje 
wijkverfraaiing. 
14 september volgende bijeenkomst Kruidenlaan/Bingelkruid/Aronskelk. 
Buitenlust verslag komt. 
Bijeenkomst van herinrichting winkelcentrum deze heeft 15-06-2009 plaatsgevonden. 
Joop, Trinus en Liesbeth waren hierbij aanwezig. De opkomst van omwonenden was 
niet groot. Monique van de cafetaria en haar man waren wel aanwezig. Zij hebben 
een aantal goede punten ingebracht en er worden een aantal dingen gewijzigd in het 
originele plan. Op de talud bij de parkeerplaats wordt eenzelfde hekje geplaatst als 
bij de cafetaria en die laat men begroeien met een buxushaagje. Men probeert nog 
iets te vinden aan groen wat onder de bomen wil groeien. Hier is het erg droog zodat 
de keuze niet zo gemakkelijk is. 
Al het groen rondom de Plus wordt gerooid en hier komen vuurdoorns voor in de 
plaats. Het stukje gras voor het Stekske gaat weg en hier komt een verharding men 
kijkt om het een beetje speels in een andere kleur aan te leggen. 
De luiercontainers voor het Stekske schuiven een aantal plaatsen op en komen op 
een plateau op 3 parkeerplaatsen. Hierdoor vervallen er op dit gedeelte 3 
parkeerplaatsen en deze komen terug in het verlengde van de jeu de boulesbaan. 
Op de oude jeu de boulesbaan worden de bomen gerooid. 
Hiervoor in de plaats komen 3 platanen en daaronder hortensias en vlinderstruiken. 
Er wordt gekeken of het mogelijk is om nog een aantal betonnen zitplaatsen te 
maken op de plaats waar nu het bankje staat. 
Voor de rest van bijzonderheden zie verslag Ibor. 
  

5. Gebiedspanel 



Aanstaande donderdag is er een bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal voornamelijk 
gaan over de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Deze hebben jullie 
allen kunnen inzien. 
  

6. WRO 

Er is op 2 juni nog een vergadering geweest. Het verslag hiervan volgt nog. 
De volgende vergadering is 21 september. Wel is er op maandag 22 juni een 
gesprek met Christ v.d. Munckhof om in het najaar een bijeenkomst te houden over 
het maken en samenstellen van teksten voor website en wijkbladen. Hier gaan Joop 
Linders en Petra van Duynhoven naar toe. Joop zijn voorstel is hiervan een 
onderwerp te maken op de jaarvergadering van het wijkradenoverleg. 
  
  

7. Financiën 

Overzicht van Chris bijgevoegd. 
  

8. Rondvraag 

Han: hoe verloopt de woensdagavond in het Stekske. Tot nu toe werd het betaald 
door Synthese. Vanaf september wordt het betaald door de wijkvereniging en 
Synthese blijft hier regelmatig toezicht houden. De groep die hier gebruik van maakt, 
is zelfstandig. 
Han komt het plan: ‘mijn idee is geld waard’, door jeugd voor jeugd. Er kan 2000 euro 
subsidie aangevraagd worden voor een project van jongeren. Wellicht is de jeugd 
hier in Landweert voor in. 
  
Iedereen een fijne vakantieperiode toegewenst. De eerstvolgende vergadering is 1 
september. 
  
  

9. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.40 uur. 
  
 Agenda vergadering 01-09-2009 
  

1. Opening 
2. Mededelingen/binnengekomen post 
3. Verslag vorige vergadering 
4. Ibor 
5. WRO 
6. Gebiedspanel 
7. Financiën 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 


