
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 02-10-2012 

  

Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Nelleke van 
Reeuwijk,  Joyce van de Laar, Math Goumans en Liesbeth Arts. 

Afwezig         : Rajdei Koebeer 

Afgemeld      :  Han Verkuijlen 

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

-       Informatieblad over de hondenspeelplaats. Zij gaan een formulier invullen 
voor aanvraag subsidie. Bij de aanvraag wordt gevraagd of het 
wijkplatform hier achter staat en financieel mee ondersteunt. De 
vergadering juicht het initiatief toe, maar vindt de locatie die men voor ogen 
heeft niet goed. De voorkeur van ons gaat uit naar een buitengebied aan 
b.v. de A73. Joop sluit dit kort met Monique Jansen van de cafetaria. 

-       Het vergaderrooster voor 2013 van de gemeente. Joop heeft het 
doorgenomen en het is zo gepland dat Han iedere eerste dinsdag van de 
maand aanwezig kan zijn. Alleen over de vergadering van januari moeten 
we nog beslissen wanneer we die houden. En de vakantieperiode. 
Liesbeth maakt een vergaderschema. 

-       Aanvraagformulier periodieke subsidie vrijwilligersinstellingen dient voor 1 
november ingeleverd te worden. 

-       Aanvraag binnengekomen over het opzetten van een buurt website door 
Bert van Vliet. Hij heeft een site gemaakt voor De Brabander. Hij wil nu 
voor alle wijken een site maken. Joop heeft via de mail overleg gehad met 
andere wijken. Deze hebben aangegeven gebruik te maken van de site 
van wijken en dorpen. Wat willen wij? Wij willen hier geen gebruik van 
maken. 

-       Vraag van het bestuur van het Stekske of we concrete plannen hebben 
voor de donderdagavond. Zij kunnen de donderdagavond verhuren tot juli 
2013. Joop heeft hem geantwoord dat wij geen concrete plannen hebben. 
Wel vanuit de wijkvereniging hebben we aangegeven dat er altijd een 
mogelijkheid moet zijn dat wij een avond gebruik kunnen maken van het 
wijkgebouw. 

-       Wie verdient de LPB award 2012. Niet voor ons. 



Binnengekomen post: 

      Synthese: infoblaadje over buurtbemiddeling.  

4. Verslag vorige vergadering 

Geen bijzonderheden.  

5. Ibor 

Er is een bewonersavond van het Look geweest. Deze avond was goed 
bezocht. Ook een avond van de Honingklaver hier waren slechts 3 mensen. Er 
wordt hier nog een kapvergunning voor aangevraagd om diverse bomen te 
rooien. 

Op de Ranonkel is men met een proef gestart met nieuwe onderbeplanting. 
De aanschaf is stukken duurder maar er zou geen onderhoud aan zijn.   

6. Gebiedspanel 

Geen nieuws.  

7. Wijkteam 

Joop heeft met Jan van Goch gesproken over het gebruik van het Stekske. Hij 
wil wel meewerken. Hij wil duidelijke afspraken maken wanneer en welk 
dagdeel in de week. En de huur zal in rekening gebracht worden. Het lijkt Joop 
goed om een afspraak te maken met Jan van Goch, iemand van het wijkteam 
en een afvaardiging van ons. 

Op 6 november beslist de gemeenteraad over de doorstart van het 
wijkteam.  Er wordt gesproken over uitbreiding naar een tweede wijk. Men wil 
uitbreiden met een wijkverpleegkundige en een woonbegeleider, in de functie 
om mensen aan te moedigen dingen zelf te gaan doen. Men wil participatie 
van de omgeving gaan creëren. Coördinator deze wil Synthese wellicht wel 
leveren. 

8. WRO 

Op dinsdagavond 4 september is er een overleg geweest. Van ons is niemand 
geweest omdat we toen zelf vergadering hadden. Joop heeft hiervan nog 
geen verslag ontvangen. Zodra hij dit heeft stuurt hij het door naar jullie. 

Op 24 oktober is jaarvergadering van WRO in de kiosk. Joop stuurt de agenda 
hiervan door naar iedereen.   

9. Financiën 

Herman vertelt. De rekening van de BBQ is betaald. Wacht nog op de 
rekening van de drank. Daarna kunnen we de kosten delen.  



10. Smile Landweert 

Joyce opening van Vlaswei gaat niet door op de manier die gepland was. Er 
wordt een andere manier bedacht hoe men dit gaat doen. 

Op 12 mei is er een ballonnenwedstrijd geweest. Twee kinderen krijgen 
hierdoor een rondleiding op het politiebureau in Venlo. 

11.  Rondvraag 

Flyer: begin november klaar, hier willen we de enquête bijvoegen. 

Nieuwe pennen voor wijkplatform. Liesbeth gaat deze bestellen. 

Uit eten met wijkplatform datum is gepland op 8 december om 18.30 uur. 

12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


