
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 04-02-2014 
 
Aanwezig : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Marja van Mil, Joyce 
van de Laar, Math Goumans, Cor van Dijk, Han Verkuijlen, Bas Woldenberg 
 Harold Jacobs (politie) Wim Vievermanns en Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld : Herman Hendrix 
 

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Allen hartelijk welkom. Speciaal woord van welkom aan Theo Hendriks. Hij 
komt iets vertellen over de natuurspeeltuin. 
 
Theo Hendriks in vergadering over belevingstuin 15-20 minuten 
Theo vertelt het is geen speeltuin, maar belevingstuin dit  i.v.m. de strenge 
eisen die men stelt aan een speeltuin. De organisatoren willen toegang tot ons 
bestuur en faciliteiten en KVK anders kunnen ze niets. Ze zijn genomineerd 
voor Kern met Pit dit kan1000 euro opleveren. Wonen Limburg wil 2000 euro 
toekennen. Monique Jansen van fondsenwerving is advies gevraagd waar ze 
nog meer fondsen kunnen aanvragen.  Zij zoeken dus een rechtspersoon.  
De plannen zijn samen met de wijkbewoners,  met de kinderen van school 
projecten gaan maken bijv.  in een boom klimmen, van takken een hutje 
bouwen. Er komt een klimboom. Er is een plan waarin een begroting zit. Een 
balanceerboom een Wadi, met boomstammen. Het doel is om kinderen op 
een andere manier te leren spelen. Trap over een heuvel heen, wilgentakken 
om een hut van te maken. 
De plek waar de belevingstuin moet komen, is al opgeruimd en het is nog 
steeds schoon. De kinderen zijn het al aan het gebruiken. Theo Zegers, 
hovenier, heeft ook een plan, die denkt ook aan een fietscrossbaan. Er ligt 
nog een oude tegelvloer waar de kantine van de tennisclub heeft gestaan. 
Waar ligt verantwoording als er iets met kinderen gebeurt, hier zijn de ouders 
verantwoordelijk voor.  
De scholen zijn allemaal betrokken die hebben maquettes gemaakt. De 
kinderen willen te ingewikkelde dingen, zoals kabelbaan e.d.   
Wim ziet absoluut geen problemen. Alle bestuursleden stemmen in met 
gebruik making van de bankrekening en nummer KVK. 
Men vraagt een bijdrage van het wijkplatform voor deze belevingstuin. 
Men wil gebruik maken van ons infoblaadje om mensen op te roepen om mee 
te helpen om zaken op te ruimen. Bewoners van de Muurpeper waren erg 
enthousiast. Han zegt dat ze moeten voorkomen dat de buurt gaandeweg het 
proces in opstand komt i.v.m. evt. hangjongeren e.d.  
Tijdsplan, februari/maart grondwerk omzetten. Er is maandelijks een overleg 
wij krijgen ook een verslag van deze vergaderingen.  

 
 



2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
Herman Hendrix is ziek 
Rondom Venray, Glasvezel, vergadering wijkplatform maart 

 We hebben een vraag ontvangen van Synthese Karlijn Versteegen. Ze 
zijn in opdracht van Wonen Limburg een politieke tour in het kader van 
leefbaarheidsinitiatieven aan het organiseren voor 8 maart. Tijdens 
deze tour gaat er een delegatie van de verschillende politieke partijen  
met een bus de gemeente Venray door. De bus komt ook in Landweert 
en wil een stop maken bij het Stekske om 09.15 uur. Dan blijven de 
mensen in de bus zitten en kunnen wij een kwartier iets komen 
vertellen over de leefbaarheid in onze wijk. Willen we hier medewerking 
aan geven. En zo ja wie wil er dan in de bus iets gaan vertellen. Trinus, 
Cor en Marja willen hier wel iets gaan vertellen. 

 Op 19 februari is er een bijeenkomst over de evaluatie van de 
quickscan glasvezelnetwerk. Dan hebben wij hier een bewonersavond. 
Start om 19 uur. Joop vraagt of ze de stukken kunnen opsturen.  

 In maart is de geplande vergadering met carnaval. We willen deze 
annuleren. De eerst volgende vergadering zal dan in 1 april zijn. Tenzij 
er belangrijke onderwerpen zijn dan plannen we een vergadering in 
maart. 

 Politie start een proef met aangiftes op locatie 
De politie van Venray is op maandag 27 januari gestart met een proef 
waarbij zij iedere maandagavond aangiftes opneemt op locatie. De 
Venrayse politie start een proef van ongeveer een half jaar waarbij zij 
aangiftes opneemt bij de mensen thuis. Er was een 
zaterdagopenstelling en nu gaan die mensen op maandag werken.  

 T-huis 
Afgelopen week heeft Jeroen overleg gehad met Karlijn Verstegen en 
Léon van Dijck van Synthese. Vanuit Wonen Limburg hebben beide de 
opdracht om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen. Van daaruit 
hebben zij contact gelegd met het T+HUIS in Eindhoven. Met deze 
organisatie, bestaande uit jonge en creatieve  designers,  willen zij in  
Landweert het T+LAB bij ons introduceren.  De in Landweert actieve 
organisaties worden, als er voldoende animo is,  nauw betrokken bij het 
T+LAB. 
Middels een designaanpak en methodiek in het sociale werkveld wordt 
een passend en effectief ontwerpproces aangeboden. Dit proces is 
gericht op het betrekken van de kinderen van Landweert bij hun eigen 
wijk . In de verschillende  fasen van het proces worden de deelnemers, 
zowel de kinderen als de organisaties,  meegenomen in een serie 
workshops en activiteiten. Dat deze aanpak werkt is al gebleken in een 
aantal wijken in Eindhoven en Helmond maar de aanpak wordt ook 
uitgezet in het buitenland. Doel: komen tot sociale innovatie op 
wijkniveau waarbij deelnemers uitgedaagd worden om elkaars krachten 
en perspectieven zo goed mogelijk te gebruiken. Zo ontstaat een 
gezamenlijk en gedragen ontwerp voor een  specifieke doelgroep. In 
Landweert is de doelgroep dus de kinderen uit onze wijk.  



Dit ontwerp kan dan, samen met de kinderen en met maatschappelijke 
organisaties, geïmplementeerd worden in Landweert. 

 
 

3. Binnengekomen post: 
Ronde Tafel 
In november vorig jaar is de Venrayse gebiedsgericht werkwijze geëvalueerd.  
90 deelnemers hebben in co-evaluatie verleden, heden en toekomst van 
gebiedsgericht werken gedeeld. Tijdens de afsluiting is aangegeven dat de 
resultaten gedeeld gaan worden. Hiervoor is er een bijeenkomst op 
donderdagavond 13 februari om 19.30 uur in de Raadszaal van het 
gemeentehuis. Joop stelt voor dat Trinus en Cor hier naar toe gaan omdat ze 
er in november ook bij waren. 

. 
4. Verslag vorige vergadering 

Eerst het verslag van 3 december 2013. Na goedkeuring worden deze 
geplaatst op internet.  
Nu het verslag van 7 januari 2014. Wie wil hier wat op zeggen. Punt 6 Dave 
Groenen neemt het over wordt voorlopig!  In de aanhef moet komen te staan 
één lid van het wijkteam. De namen worden uit het verslag gehaald.  

 
Motivatie Joop 

Joop heeft deze rond gestuurd aan jullie. De enige die gereageerd heeft is 
Liesbeth. Ik wil jullie nu de kans geven hierop te reageren. Cor waar het hem 
om ging dat de beleidsbepalende functies zit in diverse clubs. Die combinaties 
vindt Cor dat dit eigenlijk niet zou kunnen. 
We hoeven niet over te gaan tot stemming aangezien de meeste mensen zich 
er in kunnen vinden dat Joop voorzitter is en blijft  
 

5. Ibor 
Math en Trinus is er een overleg geweest. Welke onderwerpen zijn besproken 
die voor ons van belang zijn. 
De vraag om een plattegrond is gekomen omdat vele mensen de wijk binnen 
komen vanaf het bruggetje.(via TomTom) en dan een de weg zoeken. Bij alle 
andere invalswegen van Landweert staat een bord, alleen daar niet. Misschien 
een onderwerp om bij het volgende IBOR overleg te bespreken. 
Hondenspeelplaats bij van Gogh. Eerder hebben we dit al besproken maar wil 
er graag op terug komen. Heb inmiddels contact gehad met de voorzitter van 
Antoniusveld Wim Thielen. Van Gogh heeft een contract opgesteld. Dit 
hebben we voorgelegd aan een advocaat. Hij constateert geen gekke dingen. 
Samen met de initiatiefnemers en Wim Thielen dit besproken. We zijn tot de 
volgende oplossing gekomen. In de wijkraad van Antoniusveld neemt een 
hondenbezitter plaats die ook gebruik gaat maken van de hondenspeelplaats. 
Ik heb voor het wijkplatform Landweert gesproken met Bas als hondenbezitter 
en gebruiker van de hondenspeelplaats of hij dan voor ons het aanspreekpunt 
wil worden. Als er dan in de toekomst problemen gaan ontstaan, kunnen we 
de twee afgevaardigden hierop aanspreken. 



Als het dan helemaal verkeerd dreigt te gaan is het een kwestie van op een 
zaterdag de boel opruimen en er mee stoppen. Als jullie hiermee instemmen, 
gaan we samen het contract tekenen. Kunnen wij als wijkplatform een bijdrage 
leveren aan dit plan? Ze zijn zelf fondsen aan het werven. De dierendokters 
willen sponseren. Men wil ook een tweede speelweide bij de A73 waar het 
voetbalveld nu is. Men wilde hier ook nog met Ike Busser over gaan praten. 
Joop heeft voorgesteld om eerst met Dave Groenen te overleggen.  
De mensen worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. 

 
6. Wijkteam 

Er is een voorbereiding gedaan voor de bewonersavond. 
Op woensdagavond 19 februari is de bewonersavond. Onderwerpen welke de 
vorige bijeenkomst als nieuwe prioriteit gekozen zijn: 
Nieuwe prioriteiten: 
- uitbreiding Stekske kookgelegenheid  
- behouden ‘benkske’ Boterbloem 
- hard rijden Kamperfoelie 
- hondenspeelweide 
- natuurspeeltuin de Rhode 
De avond wordt gepresenteerd door Figen van het wijkteam.  

 
 

Organisatieschema wijkbreed 
Jullie hebben allemaal het overzicht ontvangen welke Wim heeft gemaakt. Uit 
de e-mails van Cor en Joyce blijkt dat er aanpassingen gemaakt dienen te 
worden. Graag jullie reactie Cor en Joyce. 
We hebben het gehad over de vrijwilligers of deze een bewijs van goed 
gedrag moeten hebben. We hebben hier een discussie over gehad en hebben 
besloten dat wij niet zover willen gaan en dat we er van uit gaan dat iedereen 
elkaar in de gaten houdt en aanspreekt op zaken als deze niet goed lopen.  
Han Verkuijlen gaat hier op de gemeente nog eens navraag over doen. 
Harold vindt dat het belangrijk is het schema actueel te houden, voor hem is 
het heel duidelijk. 

 
7.  Rondvraag 

Trinus: de wijkinfo de data kloppen. Punt wordt voor de volgende vergadering 
geagendeerd.  
Op 10 mei is er weer een verkeersmarkt namens Smile. 
Namens het wijkplatform is er 200 euro overgemaakt aan de Pielhaan dit is in 
overleg gebeurd.  
Math verspreidingsdata zijn vanaf donderdag, de meesten bezorgen het op de 
zaterdag. Het belangrijkste is dat de mensen het weekend voor de 
bewonersavond krijgen. 
Wim: gezamenlijke agenda voor wijkbreed met activiteiten wat gaan we hier 
mee doen. Deze activiteiten worden geschrapt. Voorstel is om een 
gezamenlijke jaarvergadering te gaan houden aan het eind van het jaar. 
 

 



8. Sluiting 
De volgende vergadering is op dinsdagavond  april. Wie iets op de agenda wil 
hebben voor deze vergadering  wil ik vriendelijk verzoeken deze voor 25 
maart. Dan hebben we een DB vergadering 
 
Joop sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
Groetjes Liesbeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


