
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 14-05-2013 

  

Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Marja van Mil Joyce 
van de Laar, Math Goumans, Gerda Nabuurs, Emil Schaminée en Liesbeth Arts. 

Afgemeld      : Han Verkuijlen, Bas Woldenburg 

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

We maken er een korte vergadering van tot maximaal 20.00 uur. Daarna gaan 
we het onderwerp toekomst visie bespreken. 

Afgemeld voor deze vergadering; Bas en Han  

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

         Op 2 mei hebben we een gesprek gehad met het bestuur van het 
Stekske. Het gesprek verliep in goede harmonie. We zitten steeds meer 
op een lijn. Ze willen met ons meedenken daar waar het beide aangaat. 
Als wij iets willen organiseren is de beheerder ons aanspreekpunt. We 
hebben Trinus bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van het 
Stekske als onze afvaardiging. We zijn ook uitgenodigd indien van te 
voren bekend tijdens een van hun vergaderingen aan te schuiven. Ze 
hebben om de twee maanden een vergadering. Data hebben we 
inmiddels. 

         We hebben een uitnodiging voor avond georganiseerd door de 
gemeente in samenwerking met het gehandicapten platform Venray 
over hoe we specifieke doelgroepen zoals ouderen en mensen met een 
beperking betrekken bij onze verenigingen. Deze is op 12 juni, dan 
hebben wij al een bewonersavond in het Stekske en deze laten wij 
voorgaan. 

         Komende zaterdag 18 mei is er in de Kiosk een infomarkt met als 
thema Meer met Minder. Grijp uw kans. 

         Op de website van Match staat de nieuwe vrijwilligersverzekering die 
de gemeente heeft afgesloten voor alle vrijwilligers in Venray. 

         Een ingekomen brief van onze burgemeester over zijn ernstige vorm 
van lactose-intolerantie. Hierdoor kan het voorkomen dat hij regelmatig 
afspraken moet afzeggen.   

Binnengekomen post: 



Geen.  

4. Verslag vorige vergadering 

Vergadering van 2 april jl. Taalkundige aanpassing op pagina 2: Wij zijn 
uitgenodigd.  

5. Ibor 

         We hebben een e-mail ontvangen over de herinrichting van de 
Stationsweg van John Drabbels projectleider openbare ruimte van de 
gemeente. 

         Ze vragen of wij met een of twee personen zitting willen nemen in de 
klankbordgroep. Marja van Mil en Joyce gaan als afvaardiging. 

         Speeltuin Koninginnekruid hier is overlast van jongeren er ligt veel 
afval, glas, cocaïneverpakkingen en jointjes en hondenpoep. Idee om 
dit bij Roel aan te kaarten omdat de kinderen er zo niet kunnen spelen. 
Joop geeft dit door aan Roel.  

6. Gebiedspanel 

Geen nieuws.  

7. Samen aan tafel 

Cor vertelt: De tweede keer waren er 48 mensen. Muziek iemand van de 
deelnemers heeft piano gespeeld, het was gezellig iedereen was tevreden. Er 
is een enquête gehouden er zijn wat zaken aangepast. A.s. dinsdag is de 
derde keer. De bijdrage van Wonen Limburg is verhoogd naar 48 personen à 
3 euro. Dit wordt overgemaakt naar Herman. Geld van de gemeente is ook 
binnen. Er is een eigen bankrekening geopend voor Samen aan Tafel. Zij 
hebben nu hun eigen potje. 

Bestuur stichting tijdens het overleg van 2 mei. Dit is goed verlopen. Cor heeft 
gevraagd aan het bestuur zich iets flexibeler op te stellen. Hij vroeg ook of hij 
de ruimte krijgt om te kijken of er mogelijkheden zijn om de keuken te 
vergroten. Hij heeft wat lijntjes uitgezet naar mensen om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Voor de bouw praten we over 40.000 à 50.000 euro.   

Inloop Stekske 

Cor heeft een projectplan gemaakt voor de inloop. Men wil proberen om 
mensen uit de wijk om op donderdagavond 13 en 27 juni binnen te laten lopen 
in het Stekske. Van 18.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Het is een vrije inloop om een 
glaasje te drinken, er is budget voor een snack. Cor onderzoekt of er nog 
andere mogelijkheden zijn, een beperkte kinderopvang. Een tafel met kranten, 
darten en een kaartje leggen. Men krijgt koffie en stukje vlaai en snacks. De 
consumpties moet men zelf betalen. Er komen sowieso al 10 mensen. Er is 



voor barbezetting gezorgd. Er is een budget geschonken door Wonen Limburg 
van 500 euro voor deze eerste twee keer. 

De vergadering vindt het een goed plan en het proberen waard. In september 
nogmaals een inloop organiseren en dan zien of we het voortzetten.  

8. Wijkteam 

Aanstaande donderdag heeft Joop een afspraak met Diane Ummels om de 
gezamenlijke vergadering van 28 mei voor te bereiden. Er wordt dan verder 
overlegd over de bewonersavond.   

9. Smile Landweert 

Aanstaande zaterdag is de verkeersmarkt. Lucien Peeters heeft gevraagd de 
opening te verzetten naar 12.15 uur. Smile Landweert krijgt het buurtlabel 
uitgereikt. Er zit eenmaal een bedrag van 1000 euro. Men moet tot 2016 deze 
activiteiten of vergelijkbare activiteiten neerzetten. Er zal ook pers aanwezig 
zijn en omroep Venray.  

10. WRO 

Vorige week is er een gezamenlijk overleg geweest met de voorzitters van 
dorpen en wijken.  Onderwerpen die besproken zijn o.a. 

-       Vertrek van Henk Versteegen aan het einde van dit jaar. 

-       100 leerlingennorm basisscholen die de overheid wil invoeren. 

-       Glasvezelnetwerk als nutsvoorziening. De gemeente is de mogelijkheden aan 
het bekijken. Wij hebben aangegeven dat het belangrijk is dat ook de 
buitengebieden aangesloten worden en niet alleen Venray zelf. We gaan 
bekijken met het WRO en DRO naar het voorbeeld in de gemeente Heeze-
Leende om te werken als een coöperatie. 

11. Financiën 

Geen bijzonderheden.  

12.  Rondvraag 

         Website. Het bestuur van het Stekske wil een algemene website voor 
Landweert. De stichting staat garant voor de kosten. Jeroen is hier mee 
bezig. Willen we hier aan mee doen. De vergadering vindt het zinvol om 
ervoor te zorgen dat er 1 website komt. Nu zijn er al 2 websites waar wij 
als wijkplatform informatie op hebben staan. De site van wijken en 
dorpen zullen we laten vallen maar we zorgen er wel voor dat er een 
link op deze site komt te staan. We willen Bert van Wel hier wel bij 
betrekken omdat hij de website voor ons beheerd heeft het afgelopen 
jaar. 



Cor gaat in gesprek met Jeroen over deze site om concrete afspraken 
te maken. 

         Welkomstcommissie: kort heeft allerlei folders verzameld, tegoed van 
de Plus voor 10 euro, een fles wijn en een pak koeken, een bon van 
bakkerij van Gassel. Er zit in de tas een hele lijst met belangrijke 
telefoonnummers e.d. 

         Herman: hondenspeelplaats, Fluitenkruid was van de baan en nu 
willen ze hem toch weer hier hebben. De mensen van het Fluitenkruid 
zijn boos en gaan een advocaat in de arm nemen en sturen een boze 
brief naar de gemeente. Cor neemt dit punt mee naar het wijkteam.   

13. Extra agendapunt 

Toekomst visie wijkplatform: 

Cor heeft een plan geschreven dat iedereen heeft ontvangen. 

Trinus heeft nog een aantal punten toegevoegd in dit plan. We hebben het 
plan verder besproken. 

14. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


