
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 08-01-2013 

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

Afgemeld      : Han Verkuijlen,                                 

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. op deze 
vergadering. Ik hoop dat we in het jaar 2013 goed en respectvol met elkaar 
kunnen samenwerken. En dat we in al onze werkzaamheden de wijkbewoners 
centraal zetten.  

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

Han Verkuijlen is afwezig omdat hij zijn enkel heeft gebroken. Namens ons 
heeft Liesbeth hem een bloemstuk gestuurd. Rajdei is inmiddels verhuisd naar 
Leiden. 

Komende donderdagavond is hier in het stekske een bijeenkomst van de 
werkgroep hondenspeelplaats. Monique schrijft in haar mail dat er 
alternatieven zijn. 

Er wordt een extra vergaderpunt ingebracht, namelijk het voornemen voor het 
houden van een eetpunt voor 55+. De ouderenvereniging wil hier niet in 
meedoen, volgens Cor. Tijdens kerstbijeenkomst is er een flyer verspreid 
onder de ouderen. Er zijn inmiddels 8 reacties binnen. Cor vindt dat er een 
mogelijk animo voor is. 

Cor vertelt met de nieuwe beheerder data te hebben afgesproken. 

Tevens heeft Cor een brief opgesteld om sponsoren te werven voor extra 
gelden. Hij mailt ons deze brief en dan komen we over 2 weken bij elkaar (22 
januari) om het plan van aanpak te bespreken dat Cor tevens opstelt. Joop 
nodigt de stichting uit voor de volgende vergadering.  

Binnengekomen post: 

Geen. 

4. Verslag vorige vergadering 

Geen op- of aanmerkingen.  

5. Ibor 



.           In december is er nog een overleg geweest. Er is een lijst gekomen met 
nieuwe data voor besprekingen. In november is er gestart met herstellen van 
bestrating. Bij Zevenblad is er geen draagvlak voor het plaatsen van 
bloembakken e.d. 

Kruispunt Kroonkruid, Kruidenlaan blijft smal maar verkeerstechnisch schijnt 
dit de goede oplossing te zijn. Fietspad bij Maaheseweg, alle Platanen worden 
gerooid dan wordt het fietspad hersteld. Er wordt een kapvergunning 
aangevraagd. Trinus stuurt het verslag even rond.  

6. Gebiedspanel 

Geen bijzonderheden.  

7. Wijkteam 

Roel heeft de datums doorgegeven dat zij vergaderen in het stekske. Roel 
geeft een update over de laatste ontwikkelingen. 

Klaproos en Kroonkruid veel vernielingen van auto’s antennes en spiegels 
afgebroken. 

Afgelopen zaterdag is er aangifte gedaan van beroving op Koninginnekruid 
van een vrouw met een kindje van 5 maanden oud. Er loopt nog een 
onderzoek naar deze gebeurtenis. Er komt nog een signalement in de pers. 

Er zijn wat geschillen tussen Marokaanse families in Venray. 

De cafetaria in Landweert staat te koop, ze willen zelf iets anders gaan doen. 
Er zijn in Landweert 2 scooterdieven aangehouden doordat mensen aangifte 
hebben gedaan. 

Er zijn verkeersmaatregelen getroffen bij Landweert en Vlaswei met borden 
e.d. en school heeft ouders een brief gestuurd met punten er in waar ze zich 
aan moeten houden. In de 3e week van januari gaat de politie hier handhaven. 

Vanuit Utrecht is er interesse getoond over hoe hier gewerkt wordt binnen 
Landweert. De volgende bewonersavond zal er een kleine delegatie uit 
Utrecht aanwezig zijn. 

Er komen in centrum veel aangiftes van buitenlandse koppeltjes die  met 
enquetes komen en vragen om een kleine bijdrage en vervolgens beroven ze 
mensen  van de portemonnee. 

Oude tennispark: veel vrijwilligers hebben gereageerd om een andere invulling 
te geven met name mensen uit de directe woonomgeving. Volgende week is 
er hier een overleg over. 

Richard Jacobs van Wonen Venray een keertje uitnodigen voor de 
vergadering van het wijkplatform. 



Vergaderingen van het wijkteam verlopen goed. Ze zitten meestal hier in de 
vergaderruimte. Ze bespreken in het wijkteam verder nog hoe ze verder willen. 

8. Smile Landweert 

Naar aanleiding van problemen met de jeugd is er nog een gesprek geweest 
tussen Jolanda, Joyce en het bestuur van de wijkvereniging. Het bestuur van 
de wijkvereniging vindt het ook jammer dat het zo geëscaleerd is. Een oproep 
van Jolanda en Joyce is om een soosavond te gaan organiseren voor alleen 
jeugd van onze wijk. De wijkvereniging gaat hierover de mogelijkheden 
bekijken. 

Op 28 januari is er weer vergadering.  

9. WRO 

In de laatste periode is er geen vergadering geweest. De eerstkomende 
vergadering is op dinsdag 26 februari.   

10. Financiën 

Het jaar 2012 is afgesloten Herman. In de vorige vergadering heeft Herman 
aangegeven te gaan stoppen. Het is de vraag wie hem op gaat volgen als 
penningmeester. 

Is het mogelijk dat we in het kader van leefbaarheidsgeld over hebben voor de 
carnavalsclub in Landweert. 

Door ons komt er een sponsoring van 200 euro voor aanschaf van nieuwe 
prinsenmantels.  De wijkvereniging gaat nauw samen werken met de 
carnavalsclub, Zaterdagmiddag is receptie van prins om 14.11 uur.   

11.  Rondvraag 

Trinus wil graag opgave activiteiten van ACL voor het infoblaadje. Tevens een 
stukje over het eetclubje. Aan te leveren voor 28 januari. 

12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 


