
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 05-02-2013 

  

Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra,  Joyce van de Laar, 
Math Goumans, Emil Schaminée, Marja van Mil, Richard Jacobs (Wonen 
Limburg)  en Liesbeth Arts. 

  

Afgemeld      : Han Verkuijlen, Nelleke van Reeuwijk, Gerda Nabuurs, Bas 
Woldenberg 

  

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Allen hartelijk welkom. Speciaal welkom aan Richard Jacobs van Wonen 
Limburg. 

Graag extra onderwerp in de agenda plaatsen Samen aan tafel, dit wordt punt 
3a 

  

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

Er zijn diverse mails binnen gekomen en door gestuurd door Liesbeth. 

We zoeken bodes voor het rond brengen van de flyer. 

  

Binnengekomen post: 

Schrijven Boodschappen Plus Bus. Dit wordt doorgegeven aan Cor. 

  

3    Samen aan tafel 

De voortgang door Cor. Werven van deelnemers, formulieren zijn verspreid. Er 
zijn nu al 18 aanmeldingen binnen! Verzoek aan webbeheerder om de datum 
op de site te vermelden dit is 22 maart. 



Bereiden maaltijden: Mensana, de Reden hier mag men gebruik maken van 
de keuken en de eerste keer zal de kok de maaltijd mee samenstellen en 
bereiden. 

Sponsoring aanvragen leefbaarheidsfondsen naar gemeente en Wonen 
Limburg. Zie mail Cor. 

Sponsors: 50 brieven zijn de deur uit en de volgende 50 gaan deze week de 
deur uit. 

  

4.    Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 8 januari. G.b. 

  

5.    Ibor 

.           We hebben allen het  verslag van 16 oktober 2012 ontvangen. Verdere 
ontwikkelingen: geen bijzonderheden. 

  

6.    Gebiedspanel 

Geen nieuws. 

  

7.    Wijkteam 

Roel heeft vorige week aangegeven toch gebruik te willen maken van ons 
aanbod om een koffiezetapparaat en waterkoker aan te schaffen. Deze zijn 
inmiddels aangeschaft en staan op het keukenblok in de kelder. 

Zij kunnen deze nu tijdens hun twee wekelijks overleg gebruiken. Liesbeth 
bedankt voor het regelen van de spullen. 

De komende bewonersavond is op woensdagavond 6 maart hier in het 
Stekske. 

  

We hebben een evaluatie pilot veilige en leefbare buurten ontvangen van 
Monique Janssen. Joop wil dit graag in de volgende vergadering bespreken. 
Misschien kunnen we dan iemand van het team uitnodigen om het nader toe 
te komen lichten. Wellicht wil Monique Janssen dit wil doen. Verslag nog 
doorsturen naar Marja en Emil. 



  

Roel: niet veel bijzonderheden. Meldingen: klacht over gebruik fietspad 
Fluitekruid hier zouden ook auto’s gebruik van maken (laden/lossen). Hier 
wordt een signaal over afgegeven aan de gemeente. NLW krijgt van de 
gemeente hier ook bericht over. 

Herdershond op Fluitekruid van een vrouw zou gevaar opleveren. Roel is hier 
met een hondenspecialist naar toe gegaan. Het is een hele jonge hond, is 
speels niet vals, eigenaresse heeft tips gekregen. De mevrouw was heel 
gemotiveerd om de hond goed dingen te leren. De klagers weten dat de vrouw 
openstaat voor een gesprek. 

Bromfietsers zijn nog steeds aanwezig op de fietspaden. Dit heeft de 
aandacht. 

Bewonersavond tennispark: mensen gaan meedenken. Projectontwikkelaar 
gaat grond gelijk maken en men gaat kijken wat er dan mogelijk is om 
kinderen te laten spelen. 

  

8.    Smile Landweert 

Men gaat meer samenwerken met het wijkteam. Alles wat daar binnenkomt 
gaat smile landweert ook oppakken. Op 18 mei is er weer een dag van Smile 
Landweert. 

  

9.    WRO 

De eerst volgende vergadering is 26 februari in de Kiosk. Joop gaat hier naar 
toe. 

  

10. Financiën 

We gaan weer een datum prikken om met alle penningmeesters de boeken te 
controleren van elkaar. Joop neemt hiervoor het initiatief. 

  

Wijkinfoblaadje: 

Herman heeft aangegeven om hiermee te stoppen. Math gaat de 
coördinerende taak op zich nemen. Er zijn nog bodes nodig. Richard geeft aan 
dat dit ook door Mooi Venray rondgebracht kunnen worden. Dit is kosteloos. 



Wonen Limburg kan dit regelen wanneer hij weet welke week het 
rondgebracht moet worden. 

Trinus stelt het blaadje samen met hulp van Nelleke. Wie kan Trinus 
ondersteunen. Cor levert kopij aan over het gedeelte samen aan tafel en helpt 
Trinus en Marja van Mil biedt zich ook aan. 

  

 11.  Rondvraag 

  

         Emil: heeft goed geluisterd en heeft interesse in toetreding tot het 
wijkplatform omdat zijn moeder bij de wijkraad in Boxmeer zit. Ze doet 
er veel ervaring mee op. Hij is een alleenstaande huisvader met een 
zoontje en heeft op dit moment geen werk. Het is tevens een goede 
gelegenheid om sociale contacten op te doen. 

         Marja: woont al lang in Landweert, werkt bij Mensana en is bij de 
PVDA actief. Is zich er steeds meer van bewust hoe belangrijk sociale 
cohesie is. Heeft een speciaal oog voor de kwetsbare mensen. 

         Cor: n.a.v. de bijeenkomst met beheerder  zouden wij een opgave 
krijgen van hoeveel servies er aanwezig is binnen het Stekske. Hier 
hebben we nog niets over gehoord.  Cor gaat dit zelf bekijken. 

         Cor wil in de volgende vergadering de welkomstcommissie 
samenstellen vanuit het bestuur,  er zijn 2 mensen voor nodig. 

         Welkomstgeschenkje voor nieuwe bewoners binnen Landweert, Cor 
heeft hier over gesproken met het Brukske. Zij geven als attentie een 
koekblik met een kleine inhoud. We zullen in de toekomst kijken of dit 
mogelijk ook iets is om binnen Landweert te doen. Cor hoort via 
Synthese wie er als nieuwe inwoner van Landweert binnenkomt. 

         Cor wil voorstel uitwerken voor inloopavonden binnen het Stekske op 
donderdagavond. 

  

12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 


