
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 02-04-2013 

  

Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Han Verkuijlen, Joyce 
van de Laar, Math Goumans, Cor van Dijk, Bas Woldenberg en Liesbeth Arts. 

  

Afwezig         : Gerda Nabuurs, Emil Schaminée. 

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Joop vraagt eerst om een minuut stilte in verband met het overlijden van ons 
Wijkplatform lid Nelleke van Reeuwijk. 

Hierna heet hij  Diane Ummels van het Wijkteam welkom. Hij vraagt in 
verband met de tijd van Diane om punt 8. van de agenda naar voren te 
schuiven en te behandelen. 

De vergadering is akkoord. 

Joop geeft aan dat wij in de vorige vergadering de evaluatie van het Wijkteam 
behandeld hebben.  De vraag die daarbij naar voren kwam was: Hoe kunnen 
we binding tot stand brengen en houden tussen Wijkteam en Wijkplatform. 

Joop geeft het woord aan Diane. 

Zij zegt dat wij een aantal dingen samen kunnen/moeten doen en in ieder 
geval een en ander op elkaar moeten afstemmen. 

Zij vindt het een goede gedachte om het Wijkteam te laten aan sluiten bij de 
wijkschouw van het Wijkplatform. 

Joop zegt dat wij als Wijkplatform zullen proberen om dit jaar de gehele wijk 
middels schouw te bekijken. 

Afgesproken wordt met Diane dat tijdens Bewonersavonden het Wijkteam en 
het Wijkplatform samen zullen optreden om meer bekendheid te krijgen door 
elkaar aan te vullen. 

Gedachte hierachter is: Het Wijkteam zijn de professionals en het Wijkplatform 
kan gezien worden als de oren en de ogen van de wijk. 

Diane oppert de mogelijkheid om een extra vergadering te beleggen tussen 
Wijkteam en Wijkplatform, met als onderwerpen: Wat willen wij bereiken als 
Wijkplatform ; Wat betekent samenwerken met het Wijkteam. 



Afgesproken wordt dat bij de volgende vergadering Wijkplatform als “enige” 
onderwerp aan de orde zal komen: Ontwikkelen visie functioneren 
Wijkplatform. Dit zal in de vergadering van  14 mei aanvangstijd 19.30 
uur uitgangspunt zijn , waarbij sprake zal zijn van een korte agenda voor 
wat betreft de overige onderwerpen. 

Onderwerpen die als vertrekpunt voor deze visie kunnen dienen zijn o.a. 
uitvoeringsprogramma/wijkontwikkelingsplan/gebiedspanel. 

Vertrekpunt dient te zijn: Wat is het speelveld van het Wijkplatform en staat er 
nog in de plannen/programma’s wat wij willen, zien wij dingen nu anders en 
zijn er mogelijk al zaken achterhaald 

Naar aanleiding van deze visie zal er samen met het Wijkteam op 28 mei om 09.30 uur een vergadering zijn in het 
Stekske. 

Met Diane wordt er verder afgesproken dat het Wijkplatform het verslag van 
de Bewonersavond krijgt en dat de notulen van de vergaderingen over en 
weer uitgewisseld zullen worden. 

Verder wordt afgesproken dat wij na zullen denken over het tijdstip van de 
Wijkschouw(overleg met de deelnemers). 

De volgende bewonersavond is op 12 juni. 

Verder geeft Diane nog uitleg over het opzoeken van de grenzen met 
betrekking tot zaken die bijvoorbeeld in strijd zijn met het gemeentelijk beleid. 
Dit kan een spanningsveld opleveren  waar de burger zich eigenlijk, niet in kan 
vinden. Het Wijkteam probeert dan mogelijkheden op te zoeken waar de 
bewoners creativiteit aan de dag kunnen leggen en bijvoorbeeld iets 
organiseren in en door de buurt. Uit dit soort zaken kunnen hier soms mooie 
dingen ontstaan. 

Om 20.35 uur verlaat Diane de vergadering en wordt door de voorzitter 
bedankt voor haar komst en uitleg. 

Vanaf 20.40 uur neemt Joyce deel aan de vergadering. 

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

Op donderdagavond 2 mei hebben we ons uitgenodigd bij de vergadering van 
de Stichting Wijkcentrum Landweert. 

We zijn helaas niet genomineerd voor de Kroonappels, wel het Brukske met 
twee projecten en de voedselbank met het Eetpotje. 

We hebben allemaal weer diversen stukken ontvangen via   Liesbeth zoals; 



-       Vertrek Guus Spelbos bij de gemeente Venray, hij is met pensioen gegaan 

-       Uitnodiging symposium demografische ontwikkeling 30 maart jl. Marja en 
Trinus zijn hier naar toe geweest. De behoeften van de mensen veranderen. 
De overheid treedt verder terug en die zaken komen bij burger terecht. De 
zorgontwikkelingen veranderen, er komen eetpunten. De bewonersinitiatieven 
zijn belangrijk. Belangrijke schakel in dit gebeuren is een wijkgebouw. In 
Limburg is er een vereniging gemeenschapsaccommodatie. Doel om bij te 
dragen aan gezonde en vitale gemeenschapsaccommodatie. Men kan als wijk 
bij hun terecht voor informatie. De gemeente kan initiatieven stimuleren die 
vanuit de wijk komen. Zo min mogelijke bureaucratische rompslomp. 

-       Het leenauto systeem van de wijkraad West Zuid. Wat vinden we er van. Wij 
denken niet dat dit geschikt is voor onze wijk. Joop geeft hier antwoord op bij 
het WRO. 

-       E-mail van de familie van Dok over illegaal vuilstort. Deze gaan we 
behandelen bij het onderwerp IBOR 

-       Vorige week woensdag is de boom plantdag geweest. Dit schijnt goed 
verlopen te zijn. 

-       Joop heeft een uitnodiging gekregen voor de officiële opening van het 
gemeentehuis op 23 april a.s. start om 16 uur. 

-       Op 2 mei zijn we uitgenodigd op de vergadering van de Stichting om 20 uur.   

Binnengekomen post: 

         Zoo Parc, korting op entreekaarten 

         Rekening Peel en Maas advertentie Nelleke 

         Match Nieuws 

         Info van Seniorenorkest  

4. Verslag vorige vergadering 

Geen bijzonderheden.  

5. Samen aan tafel 

Dinsdag 26 maart was de aftrap.  Joop is ook aanwezig geweest. Het was er 
gezellig. Cor: het is een geslaagde actie geweest. Geen negatieve reacties. 
Veel van geleerd. Er is bij Cor thuis de dag van te voren voorbereid en de dag 
er na gekookt. Op dit moment zijn er 12 vrijwilligers. Het eten vond men goed. 
Er zijn nu 39 betaalde aanmeldingen voor de volgende keer. Cor zoekt naar 
een mogelijkheid om er nieuwe mensen bij te betrekken. Hier is hij nog niet 
helemaal uit. Wonen Limburg doet een donatie. De gemeente doet een 



donatie uit leefbaarheidsfonds.  Er is een donatie van het wijkplatform van 500 
euro gedaan. De Rabobank bekijkt eind mei hoe de stand van zaken is en wat 
ze kunnen betekenen. 

De Welkomstcommissie: Cor heeft hier 2 mensen vanuit het bestuur nodig. 
Met Synthese geeft adressen. Plus geeft een pakketje en Van Gassel een 
halve vlaai per nieuw adres (nieuwe bewoners in Landweert). In het verleden 
was het op jaarbasis ongeveer 100 nieuwe adressen. 

Er wordt een lijst gemaakt met nieuwe adressen en die wordt in de 
vergadering gepresenteerd. Daarop kan iedereen inschrijven wie er heen 
gaat. 

De inloop voor Stekske: hier wil Cor mee aan de gang gaan. 

Publiciteit: website Landweert hier is Cor mee bezig en laat de volgende keer 
zien waar hij mee bezig is.   

6. Ibor 

De e-mail van de familie van Dok over het illegaal storten van vuil. En de 
vraag of de prullenbak weggehaald kan worden. De bak wordt elke week op 
maandag geleegd. Maar geregeld is die op dinsdag al weer vol en staan er 
vuilniszakken bij. Cor heeft hierop actie ondernomen door het te melden bij het 
wijkteam. Maar hier zijn we er niet mee. Er komen steeds nieuwe zakken en 
afval te staan. Dit punt graag bespreekbaar maken bij het wijkteam. 

7. Gebiedspanel 

Geen. 

8. Smile Landweert 

Er komt een label vanuit Veilig Verkeer Nederland.  

9. WRO 

Het verslag van 26 februari hebben jullie inmiddels. Er zijn geen vragen en of 
opmerkingen over. 

  

10. Financiën 

Er is ongeveer 1250 euro uitgegeven aan Samen aan Tafel, maar er komt nog 
geld binnen hiervoor van de sponsoren. 

11.  Rondvraag 



Bas: of er een mogelijkheid is of Vogelwikke eenrichtingsverkeer kan worden. 
Joyce neemt dit mee.   

12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 


