
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 02-06-2014 
 
Aanwezig : Joop Linders, Trinus Dijkstra, Marja van Mil, Joyce van de Laar, Math 
Goumans, Cor van Dijk, Wim Vievermanns, Harold Jacobs,  Bas Woldenberg en 
Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld : Han Verkuijlen  
 

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Het is al weer twee maanden geleden dat we een vergadering hebben gehad. 
Afwezig is Han Verkuijlen i.v.m. privé omstandigheden. 
We hebben de heren Theo Hendriks en Rob Hazeleger uitgenodigd om te 
komen praten over de voortgang van de natuurbelevingstuin en de financiën. 
 
Natuurbelevingstuin 
Van Theo en Rob ontvangen  we regelmatig  een verslag van de 
vergaderingen, waarvoor hartelijk dank. Ze komen nu zelf vertellen hoe het er 
momenteel voorstaat. 
De afgelopen 6 weken heeft het helemaal stil gestaan.  
Theo Zegers van Gunhoek is druk bezig met het ontwikkelen van 
speeltoestellen. Volgende week zaterdag en de week er op gaan ze samen 
met mensen dingen maken (mensen die zich aangemeld hebben hiervoor). 
Het onkruid is weg, er is niet opnieuw ingezaaid, door het huidige weer lukt dit 
nu niet meer. Hazelaars die aangeplant zijn, hebben geen water gehad, 
waardoor ze niet aanslaan. Er zijn wildbloemen gezaaid, ook daar is niet veel 
uitgekomen de kinderen waren te klein om dit te doen waardoor de zaadjes te 
diep kwamen te zitten. Er is opnieuw zaad binnen voor wildbloemen er wordt 
gekeken of dit volgende week nog gebruikt kan worden.  
Er is een object waarmee er met zand gespeeld kan worden. Voorstel is om 
hier een waterpomp bij te gaan plaatsen. Er is een kleine fietscrossbaan. Het 
zijn met name kleine kinderen die hier gebruik van maken.  
De berkenbomen die er staan groeien erg hard, voorstel om er een paar weg 
te halen zodat er meer zicht is op spelende kinderen.  
Begin juli zou de opening zijn, maar het zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn.  
Er wordt nu al door veel kinderen gespeeld.  
Theo heeft een concept financieel overzicht bij zich. Er is tot nu toe 2000 euro 
binnen van Wonen Limburg, de 1000 euro van de Rabobank is nog niet 
binnen. Theo verwacht dat dit binnenkort ook gestort wordt. Er is nog 1000 
euro die moet nog komen van Kern met Pit. Dit bedrag komt waarschijnlijk pas 
volgend jaar binnen. 
Als Wim terug is van vakantie neemt hij contact op met Theo Hendriks en 
kijken ze verder naar de financiën.  
De heren verlaten na de informatie weer de vergadering. 

 



2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
Er zijn enkele zaken die gelijk doorgestuurd zijn naar het wijkteam.  
We hebben een vraag gekregen van Via Venray om financieel bij te dragen 
aan een fijn stofmeter. Het DB heeft besloten dit niet te doen. 
Hondenspeelweide is geopend op 18 mei jl. Hierover hebben jullie uitgebreid 
kunnen lezen in de Peel en Maas. Bas is contactpersoon. Er komt nog een 
ander hekwerk binnen. Er is tot nu toe voldoende animo, er komen gemiddeld 
30 tot 40 honden. Er ligt wel nog regelmatig hondenpoep. Het is de bedoeling 
dat de mensen dit zelf opruimen. Vraag vanuit de vergadering om dit te 
bespreken in de werkgroep dat de mensen dit zelf gaan opruimen.  
 
We hebben een uitnodiging ontvangen van de gemeente voor een 
bijeenkomst waarin het coalitie akkoord verder toegelicht zal worden. Wim 
gaat hier naar toe.  
Joop heeft een mail gekregen van een bewoner van de Melisse. Door de 
gemeente was er gezegd dat hier subsidie voor was, maar er is geen geld 
voor. In de vergadering wordt nog overlegd om hier misschien 100 euro aan 
toe te zeggen. Hier is echter geen definitieve uitspraak op gekomen. 
 
Binnengekomen post: 
Jaarverslag van het platform lage inkomens 2013. 
 

4. Verslag vorige vergadering 
Geen bijzonderheden.  
 

5. Rooster van aftreden stichting Wijkplatform 
Het DB heeft Wim als vice voorzitter gekozen.  
Er komt per mail een rooster van aftreden.  

6. Ibor 
. Op zaterdag 21 juni van 10-12 houden we een schouw in Landweert  2. Vanaf 

9.45 uur gezamenlijk kop koffie in het Stekske. Het wijkteam en Han Verkuijlen 
zijn uitgenodigd.   
Op 04-06-2014 is er een overleg met Dave Groenen. Dave is ook bij de 
wijkschouw aanwezig.  

 
7. Wijkinfo 

De volgende wijkinfo wordt door Van de Munckhof verzorgd. Voor 08-06-2014 
moet de kopij binnen zijn. Er wordt ook begonnen met het plaatsen van 
advertenties.  
Op het moment zijn er voldoende bezorgers voor de wijkinfo. 
 

8. Smile Landweert 
Joyce blijft wel actief binnen Smile maar niet meer in het wijkplatform. Voorstel 
om op het moment dat er vanuit wijkplatform vragen zijn dat dit loopt via 
wijkteam. Zij zijn meestal ook bij onze vergadering aanwezig.  
 

 



9. Wijkteam 
Figen is uitgevallen Bert de Leeuw is de vervanger. Op 25 juni is er 
bewonersavond. 
 

10. Financiën 
Hondenspeelplaats: het bedrag van 1652  euro is overgebleven dit blijft 
gereserveerd voor de hondenspeelweide. 
Natuurbelevingstuin dit is al ter sprake geweest.  
Met de nieuwe subsidie binnen dan is er nog 10.000 euro over. Voorstel is om 
een waterpomp van 2500 euro te sponsoren aan de natuurbelevingstuin.  
Voorstel om ook weer een vrijwilligersavond te gaan organiseren samen met 
stichting en wijkvereniging. 
Er wordt 500 euro ter beschikking gesteld voor de brunch die Cor voor een 
zondag organiseert. 
 

11.  Rondvraag 
Trinus is naar afscheid van Hassan Najja geweest.  
Cor is bij de opening geweest van jongerencentrum the B. Dit is bij de 
Wieënhof. Er waren ’s avonds zo’n 500 jongeren. 
Bas: er is een mail binnen gekomen over de fietscrossbaan dat de natuur 
aangetast zou worden. Joop heeft contact met deze mevrouw  opgenomen en 
haar doorverwezen naar de bewonersavond. Harold had liever gehad dat ze 
doorverwezen zou worden naar de gemeente.  
De laatste vergadering voor de vakantie is op 01-07-2014 dan is er vakantie 
tot september. 

 
12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


