
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 04-09-2012 
  
Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Han Verkuijlen, Roel 
Coppus,  Rajdei Koebeer, Joyce van de Laar, Math Goumans en Liesbeth Arts. 
  
Afgemeld      : Nelleke van Reeuwijk 
  

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom na de 
vakantieperiode. We gaan beginnen met de activiteiten. 

  
2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 
We hebben op 5 juli een gesprek gehad met het bestuur van het wijkgebouw. 
Zij staan positief tegenover onze ideeën. Ze hebben ons gevraagd een nader 
uitgewerkt plan te maken. Zo’n plan willen we  graag samen met werkgroepje 
opstellen. Joop, Herman, Trinus en Liesbeth gaan dit doen. 
  
Binnengekomen post: 
Per mail is er veel binnengekomen zoals; 

-       Een brief ontvangen via Roel dat morgenavond 05-09 een uitvoeringsavond 
reconstructie Kruidenlaan – Lisdodde is. Joop gaat hier naar toe. 

-       Een mail van Veilig Verkeer Nederland. Deze is doorgestuurd naar Trinus en 
Joyce met de vraag deze in behandeling te nemen in de werkgroep. 

-       Verslag van het wijkteam in de zomer. Heel fijn dat Roel dit zo heeft 
samengesteld. Hier komen we nog terug in de vergadering bij agenda punt 7 

-       Keep it Claen day 21 September. Willen we hier aan mee doen. Navraag doen 
door Joop bij Dave Groenen of we nog iets kunnen betekenen. 

-       Reactie op kadernota afvalbeleid. De reacties van het wijkradenoverleg. 
-       De Wizkidz in Brukske zoeken nog begeleiders. Het is een project om 

kinderen te helpen met hun leervragen. 
-       Ook dit jaar kan er nog subsidie aangevraagd worden voor “het is jouw buurt”. 
-       Een mail van de Stichting wijkcentrum Landweert of wij willen financieel mee 

willen betalen aan de opknapbeurt van de Jeu de Boules baan. Joop neemt 
contact op met Chris Billekens en adviseert hem nogmaals een aanvraag in te 
dienen voor subsidie bij het project ´het is jouw buurt´. Dit is ook al 
doorgegeven aan J. van Goch, maar hij heeft hier niets mee gedaan. 

-       Verder is er nog een mail doorgestuurd naar het bestuur van de stichting die 
afkomstig was van Willy Sassen over het snoeien van bomen in de 
tuin,  omdat die ver over afrastering uitkomen. Harry Bosch heeft dit gedaan. 
Maar Jan stuurde een reactie dat zij daar niet verantwoordelijk voor zijn, 
omdat de gemeente deze destijds geplant zou hebben. 

-       Post: vanuit de gemeente Venray een boekje: ‘doe maar geweldig’. Dit is een 
beknopte handleiding voor m.n. jeugd en jongeren om activiteiten en projecten 
te organiseren in de wijk. Dit is doorgegeven naar de wijkvereniging. 

-       Uitnodiging voor de Open Monumentendag 2012 op Landgoed Geijsteren. 
-       Brief van de gemeente op de bezuinigingsvoorstellen van het college. Op 6 

november bespreekt de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling de 
voorstellen en neemt een besluit. 



-        Zo stelt het college bezuinigingen voor onder meer in de zorg, op het gebied 
van cultuur en onderwijs en de openbare ruimte. Ook de eigen organisatie 
wordt niet ontzien. 

-        Op het gebied van de bedrijfsvoering moet het efficiënter en ook de 
vergoedingen voor de commissies en de raad worden verlaagd. Alle 
bezuinigingsvoorstellen staan op internet op www.venray.nlactueel. 

-       Rapport van het klanttevredenheidsonderzoek gebiedsgericht werken 2011. 
  
. 

4. Verslag vorige vergadering 
Verslag van 5 juni geen bijzonderheden 

  
5. Ibor 

Bewonersavond voor de Honingklaver komt er aan. 
Bij Look worden struiken gerooid. Er komt nog een bewonersavond voor. 
Ranonkel komt ook een bewonersavond over de onderbeplanting. De bomen 
nemen al het vocht weg, waardoor er moeilijk iets groeit. 
Brandgang achter Knopkruid en Kroonkruid, woningbouw gaat hier naar 
verlichting kijken of die verbeterd kan worden. 
Oude tennisbaan, hier wordt regelmatig brand gesticht. Vanuit wijkteam 
oppakken door contact met projectontwikkelaar op te nemen om te zorgen dat 
het er beter uit gaat zien, en vuil opgeruimd wordt. 
Volgend overleg 16 oktober. 
  

6. Gebiedspanel 
Ze willen met alle wijk- en dorpsraden de prioriteitenlijst nalopen of er nog 
wijzigingen zijn. In maart 2013 moet de lijst bij de Raad zijn. Er zijn 23 
topprioriteiten. 
  
  

7. Wijkteam 
Trinus is naar de brainstormavond geweest  voor wat betreft de uitbreiding van 
het wijkteam concept. De politie deed er aan mee, van Proteìon, zorggroep 
Synthese, Mee, Mensana,  Wonen Limburg, wijkplatform Landweert. Het is 
een vervolg op de bijeenkomst in de Witte Hoeve. Er komt een 
wijkverpleegkundige in de wijk. Het is de bedoeling dat ze bij het wijkteam 
aansluit, zij weten waar de behoeftes liggen. Dit moet nog meer uitgewerkt 
worden. Iedereen kon zijn verwachtingen naar voren brengen. Het is de 
nieuwe werkwijze van de gemeente, veel zelfredzaamheid van de mensen. 
Wat kunnen ze zelf wel en waar hebben ze hulp nodig, hoe moet hulp 
gestructureerd worden. Wijkverpleegkundige kan dit coördineren. Meer 
gebruik maken van burenhulp. Het moet allemaal met kleine stapjes opgepakt 
worden. 
Volgende week is er weer een vergadering. 
  

8. WRO 
Vanavond is er een vergadering. Voor de vakantie heeft Joop al aangegeven 
dat dit onze vergaderavond is, dus wij niet aanwezig zullen zijn. Op 24 oktober 
is de jaarvergadering. 
  



  
9. Financiën 

Binnenkort is er een vrijwilligersavond. De betaling geschiedt weer door 
stichting, wijkvereniging en wijkplatform. 
De kascontrole is goed verlopen. 

  
10.  Rondvraag 

Trinus over Smile Landweert: op 24 oktober gaat men ook naar WRO om daar 
verslag te doen over hoe het hier verloopt. Met het begin van het schooljaar  is 
de bedoeling om een ludieke actie te houden. Bij de Vlaswei is er een 
parkeerplaats voor halen en brengen aangebracht. Er moeten nog borden 
aangebracht worden, zoals stopverboden e.d. Bij de Montessori school wordt 
er ook zoiets gedaan. Voorstel was om Thomas (zieke jongetje), die tegen die 
tijd terug is uit Amerika,  ook mee te laten doen in zo´n actie. 
Campagne fietsverlichting start weer. De smileys moeten ook weer in het 
straatbeeld komen. 
Er komt een landelijk plan om de voorrang op de rotondes overal hetzelfde te 
laten zijn. Er is een plan om zebra´s aan te brengen. 

  
11. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 


