
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 05-11-2013 
 
Aanwezig : Joop Linders, Herman Hendrix,  Marja van Mil, Joyce van de Laar, 
Math Goumans,  Emil Schaminee, Han Verkuijlen Bas Woldenburg, Wim 
Vievermanns Cor van Dijk en Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld :  Trinus Dijkstra 
 

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
We hebben een kandidaat voor het bestuur Wim Vievermanns. Hij wil graag 
met ons kennis maken. Wim heeft belangstelling voor de functie van 
penningmeester. Joop vraagt Wim graag zich kort aan ons voor te stellen.Hij 
woont sinds 1981 in Landweert, heeft een eigen bedrijf in belastingaangifte, 
hypotheken en verzekeringen. Heeft wel interesse om toe te treden tot het 
bestuur.  
Bij het agendapunt financiën meer. Een afmelding van Trinus. 
Ook wil Joop graag nog met ons praten over de bijeenkomst met het bestuur 
van het Stekske. Dit doen we na punt 2. 
 

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
Het bericht van Han hebben jullie kunnen lezen.  
Vorige week heeft Joop,  Roel gezien en gesproken. Hij werkt halve dagen. Hij 
wil een second opinion laten uitvoeren in Tilburg. Maar zoals het er nu naar uit 
ziet, komt er een operatie. Alles wat hij kan doen voor zijn werk en ons doet 
hij. Alleen op zijn tempo. Hij wil vooral veel tijd door brengen met zijn gezin. 
 
Binnengekomen post: 
Een brief van het CDA met daarin vermeld hun website adres waar we de 
terugkoppeling van Wonen-Werken-Welzijn kunnen vinden. De site is 
www.CDAvenray.nl  
Er is een verzoek binnengekomen van bewoners Helmkruid, Herik, 
Herderstasje en Honingklaver om een hekwerk te plaatsen rondom het 
speeltuintje. Dit onderwerp gaan we bespreken bij punt 5 IBOR. 
 
Gesprek met stichting: 
Joop vond het goed dat we bij elkaar gezeten hebben en moeten gaan kijken 
naar de toekomst. We gaan nauwer samenwerken om alle commissies bij 
elkaar te brengen: wijkvereniging, ouderenvereniging. Joop gaat hier volgende 
week mee aan de slag. 
Joyce: Je moet het overleggen met de beheerder. De lijnen moeten korter, 
zonder dat er steeds met het bestuur overlegd moet worden. Zaken moeten 
direct geregeld kunnen worden. Bij extra zaken moet er overlegd worden met 
de achterban.  
Cor heeft het plan om SAT in een eigen stichting te gaan zetten.  
Idee van Han om inderdaad niet allerlei activiteiten onder het wijkplatform te 
laten vallen, maar dit gescheiden te houden. Dit overleggen met de andere 
verenigingen. Wellicht nog een ondersteuning van Synthese, zij hebben de 
expertise.  



Voorstel van Marja: aantal zaken te koppelen aan twee personen, niet alleen 
bij 1 persoon zodat het waarneembaar is. Joop en Marja gaan hier samen 
naar kijken.  
Cor voelt zich niet serieus genomen in het gesprek met de stichting. Hij vindt 
dat er niets van de afspraken terecht is gekomen.  
 

4. Verslag vorige vergadering 
Actiepunten lijst van 3 september 2013 sturen naar Jeroen Tabeling  
Verslag vergadering 1 oktober 2013 ook Wim Vievermanns en Cor van Dijk 
waren aanwezig op deze vergadering. 
 

5. A: Samen aan tafel  
Er zijn stagiaires die het met veel plezier doen, tussen 40 en 46 leden. Het 
loopt goed. 
B: Inloopavonden 
Vorige keer zo’n 30 personen. Kosten: er moet per keer ongeveer 100 euro 
bij. De inloop levert wel het sociale stukje op zodat er steeds meer mensen 
binnenlopen. Er is een grote groep ouderen die het gezellig hebben onderling. 
Af en toe komen er mensen zomaar binnen lopen. Dit zouden we een tijdje 
langer moeten kunnen doen. Voorstel is om dit maandelijks te doen en 
eventueel ook op een middag te doen.  
C: Welkomstcommissie 
Af en toe komen ze aan gesloten deuren omdat de mensen er nog niet wonen.  
Je leert mensen beter kennen en het levert vrijwilligers op.  
 

6. Ibor 
Zoals bij de mededelingen al aangegeven, nu het onderwerp speeltuintje 
Helmkruid en Herik. De bewoners willen in verband met de veiligheid van hun 
kinderen graag een hek om het speeltuintje heen hebben. Er wordt heel hard 
gereden in deze straten. Met een hek van 40 centimeter hoog willen ze 
voorkomen dat de kinderen zo de straat op rennen. De gemeente plaatst hier 
geen hekwerk omdat aangezien het speelveld niet aan een doorgaande weg 
of een ontsluitingsweg ligt en de automobilist in dit 30 km gebied 
ondergeschikt is aan het langzaam verkeer. Ouders zijn zelf verantwoordelijk 
om toezicht te houden op hun kinderen. De buurt wil dit probleem toch graag 
samen aanpakken en heeft de handen ineen geslagen. Ze willen vragen aan 
het Wijkplatform of wij hier iets in kan betekenen, De bewoners gaan zelf ook 
aan de slag om geld bij elkaar te krijgen. Ze willen hier een mini 
fondsenwerving op zetten. Alleen ze zijn geen rechtspersoon en vragen of ze 
dit onder onze vlag mogen doen. En of wij hier ook financieel aan deel willen 
nemen. De gemeente geeft wel medewerking toestemming om zo een 
hekwerk te plaatsen. Misschien kunnen wij wat doen uit wijkverfraaiing. Prima 
voorstel om dit te doen uit leefbaarheidsfonds. We stellen een bedrag ter 
beschikking van 750 euro.  
 
Er is een hekwerk geplaatst op het fietspad bij het Duizendblad, niemand weet 
hiervan. We vragen het morgenavond na op de bewonersavond.  
Hondenspeelplaats: 
De werkgroep heeft positief nieuws ontvangen over het realiseren van de 
speelplek op het terrein van Vincent van Gogh.  



Er moet nu een contract worden opgesteld over het in gebruik nemen van het 
terrein. De vraag is nu of wij als Wijkplatform het contract te ondertekenen, 
maar dat door een ander persoon/functie moet worden gedaan. 
Naast dit succes heeft Monique ook een gesprek gehad met een 
vertegenwoordiger van Antoniusveld wijkplatform en heeft daar ook positief 
nieuws van, daar wordt nu ook in het wijk krantje een stuk gepubliceerd over 
dit initiatief. Hier kan dus ook een mogelijke samenwerking uit voort vloeien. Er 
zijn nog twee plekken die in aanmerking komen die ze aan het onderzoeken 
zijn. Het grasveldje bij de R73 en een plek bij de JOP. Maar hier is nog geen 
nadere uitwerking van. Morgenavond tijdens de bewonersavond worden de 
bewoners ingelicht. 
 

7. Gebiedspanel 
Zullen we dit onderwerp schrappen van de agenda? In de toekomst zal er 
geen gebiedspanel meer zijn.  
 

8. Wijkteam 
Morgenavond is de bewonersavond. Dit is de eerste keer dat wij het samen 
gaan presenteren met het wijkteam. Dit om meer bekendheid te maken van 
het bestaan van het wijkplatform, maar ook de samenwerking wat verder uit  
te breiden. Even overleggen om het infoblaadje op een andere manier rond te 
brengen en dit niet tussen de reclamefolders te doen.  
 

9. Smile Landweert 
Er komen een aantal punten morgenavond terug op de bewonersavond. 
Trinus is gestopt bij Smile Landweert. 

 
10. WRO 

De jaarvergadering van 23 oktober. Op de agenda was opgedeeld in twee 
blokken. In het eerste blok werden de reguliere onderwerpen behandeld zoals 
de jaarverslagen van secretaris en penningmeester. In blok 2 stond het thema 
Participatie en decentralisatie in de wijk. Utopie ? nut en of noodzaak centraal. 
Dit  onderwerp werd ingeleid door 4 inleiders met uiteenlopende onderwerpen. 
Alle inleiders kregen drie minuten om hun verhaal te doen over dit thema. Zo 
waren er inleiders van de Gemeente, Wonen Limburg, De Brabander en 
Veltum. Na deze introductie werden alle onderwerpen nader besproken in vier 
groepjes. De uitkomsten worden verwerkt in een overzicht. Zodra we deze 
ontvangen hebben zal ik ze rond mailen. 

 
11. Financiën 

In de vorige vergadering heeft Herman aangegeven per 31 december 2013 te 
stoppen als penningmeester. Joop heeft toen aan iedereen gevraagd na te 
denken of er iemand is die dit wel zou willen overnemen van Herman. 
Niemand van de bestuursleden wil graag penningmeester worden dus zijn we 
heel blij als Wim toe wil treden als penningmeester. Hij geeft aan het zowieso 
voor 1 jaar te doen. 
Herman gaat voor alle nieuwe mensen een schema opstellen over hoe de 
organisatie er uit ziet met alle verenigingen. 
 

 



12.  Rondvraag 
Cor vraagt hoe Lucien Peeters de vergadering heeft ervaren. Lucien vond het 
een goede vergadering met betrokken mensen die zich in willen zetten voor 
de wijk.  
Herman: verzoek aan alle leden van het bestuur om een keer mee te komen 
eten bij SAT.  
Joop en Herman hebben overlegd om samen een etentje te doen voor het 
bestuur van wijkplatform. Voor de bodes een extra attentie met kerst in de 
vorm van een pakketje. 

 
13. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda vergadering 03-12-2013 
 

1. Opening 
2. Mededelingen/binnengekomen post 
3. Verslag vorige vergadering 
4. Samen aan tafel 
5. Ibor 
6. WRO 
7. Wijkteam 
8. Smile Landweert 
9. Financiën 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Arts 
 
 


