
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 05-03-2013 

  

Aanwezig     : Joop Linders, Monique Jansen,  Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, 
Han Verkuijlen, Joyce van de Laar, Math Goumans, Gerda Nabuurs, Bas 
Woldenberg en Liesbeth Arts. 

  

Afgemeld      : Marja van Mil, Nelleke van Reeuwijk 

  

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal 
woord van welkom aan Monique Jansen van de gemeente. Zij komt met ons 
de evaluatie doornemen van het wijkteam. 

  

Methodiek is afkomstig uit Engeland, landelijk programma, wettelijk geregeld. 
Het idee is dat burgers de experts zijn in de wijk. In Venray is meegenomen 
veiligheid en leefbaarheid. Binnen Landweert is het de bedoeling dat de 
inwoners zelf meedenken en meewerken. Het activeren van burgers op 
thema’s die burgers belangrijk vinden. 

Bein 2011 van start gegaan. KIeinschalig begonnen in de wijk. Professionals 
moeten op een andere manier gaan werken, in de dienstverlenende houding, 
de burger aan het woord laten. Gemeente, politie, Wonen Limburg en 
gemeente denken eerst vanuit hun eigen denkbeelden. 

De methodiek loopt goed. Wijkteam interviewt mensen,  gaat met koffiekar de 
wijk in en bellen bij bewoners aan. De thema’s worden gepresenteerd in een 
bewonersavond en tijdens deze avond kunnen bewoners aangeven welke 
thema’s ze belangrijk vinden. Er worden mensen geworven om mee te helpen. 
Als mensen niet meehelpen worden de thema’s van de lijst gehaald. 

Aandachtspunt de zichtbaarheid van het wijkteam moet veranderen er moet 
een betere terugkoppeling plaatsvinden. 

Vervolg de verbreding van het werkterrein en vergroting werkgebied. De 
gemeente wil de toekomst binnen WMO/AWBZ kijken wat mensen wel kunnen 
en daarbij buurt, familie, wijk en als dit niet lukt dan kan er beroep gedaan 
worden op de zorg. 

Tot het wijkteam behoren:  Proteïon, Mee, Mensana en zorggroep 
verpleegkundigen en zorgbegeleiders. De nieuwe partners zullen 
morgenavond bij de bewonersavond ook aanwezig zijn. 



De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor o.a. communicatie 
en coördinatie binnen wijkteam. Hierdoor ligt er een basis en kan het wijkteam 
verder gaan waar ze mee bezig zijn. 

Hoe ziet men de samenkoppeling tussen wijkteam en wijkplatform? De 
aanbeveling vanuit de evaluatie is om dit te gaan verbeteren. Wijkteam heeft 1 
x per 2 weken op dinsdagmorgen een werkoverleg of individuele casussen 
(privacy).  

Cor heeft vanmorgen overleg bijgewoond over het Samen aan Tafel. Dit 
overleg wordt vervolgd. 

Voorstel om iemand vanuit het wijkteam maandelijks te laten aansluiten van 
onze vergadering om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

  

   

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

 Morgenavond is er een bewonersavond. Iedereen is van harte welkom. 
 Natuurspeeltuin Rodhe park. Leuk voorstel. Jouw buurt mag het 

zeggen, wellicht financiële bijdrage, maximale bijdrage kan 2500 euro 
geleverd worden. Ook jouw idee is geld waard, door jeugd voor jeugd. 

 Joop en Cor hebben een interview gegeven aan de zondagskrant over 
het SAT gebeuren. A.s. zondag komt dit in deze krant. 

 In de Kiosk in het Brukske is brand geweest. De huiskamer is niet meer 
te gebruiken. 

  

Binnengekomen post: 

Geen.  

4. Verslag vorige vergadering 

Geen bijzonderheden.  

5. Samen aan tafel 

Er zijn 50 aanmeldingen. Het menu is geregeld. De Plus levert alles met een 
riante korting. Er zijn voor het hele jaar data afgesproken en gereserveerd. 

Er komt een accordeonist vanaf het dessert. Na 15 uur worden er recreatieve 
dingen bedacht, sjoelen, kaarten. Alle jarigen per maand krijgen een 
bloemetje. Wonen Limburg betaalt 3 euro per deelnemer. 



De zaalhuur hier moet over gepraat worden met de stichting.  
Cor heeft vrijwilligers, twee kookgroepen, een voor de voorbereiding en de 
andere kookt bij de Reden. 

Er zijn twee mensen die opgehaald moeten worden thuis. 

Wonen Limburg en Plus sponsoren. Er is een aanvraag naar de gemeente en 
naar de Rabobank. 

Voorstel om wethouder Peeters uit te nodigen bij de aftrap op 26 maart. 
Wellicht de Peel en Maas een artikel te laten schrijven. 

  

6. Ibor 

Geen nieuws. 

7. Gebiedspanel 

Geen bijzonderheden.  

8. Smile Landweert 

Geen bijzonderheden. 

9. WRO 

Vorige week dinsdag is Joop naar dit overleg geweest. Zoals al eerder 
aangegeven is ook daar Monique Jansen de evaluatie van het wijkteam 
komen toelichten. Dit in het kader van dat er een tweede wijkteam gaat 
werken. Welke wijk dit gaat worden is nog niet bekend. Er is een brief binnen 
gekomen dat Henk Verstegen vanwege gezondheidsredenen en de 
werkzaamheden gaat afbouwen voor wat betreft de avond vergaderingen in 
wijken en dorpen. 

De wijkraad Veltum wordt weer nieuwe leven in geblazen. In het centrum komt 
er ook weer een wijkraad bij en wel wijkraad centrum West-Midden. Zoals jullie 
allen hebben kunnen lezen gaat nu eindelijk de schop in de grond in het 
Brukske. 

Er komt een uitwisseling met Helmond om ervaringen onderling uit te wisselen 
en van elkaar te leren. 

10. Financiën 

Geen bijzonderheden. Kascontrole Cor gaat dit samen met Herman oppakken. 

Herman wil voorlopig het gedeelte van penningmeester nog blijven doen. 



11.  Rondvraag 

Cor: er is een tekort aan serviesgoed, Cor heeft dit aangeschaft en dit kan 
t.z.t. overgenomen door het Stekske, dit scheelt weer in de kosten. 

12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 


