
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 04-06-2013 

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

Afgemeld      : Marja van Mil, Bas Woldenburg 

Afwezig         : Trinus Dijkstra, Emil Schaminee 

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Wat doen we met de vergadering van 2 juli. Er wordt besloten de vergadering 
af te lassen en de volgende vergadering in september te laten plaatsvinden. 

De ouderenvereniging heeft vorige week hun 25 jarig jubileum gevierd. Daar is 
Joop pas vorige week achter gekomen bij toeval. Anders hadden we iets 
kunnen doen als wijkplatform. 

Jullie hebben kunnen zien de uitnodiging van de gemeente voor 26 juni 
inspiratiebijeenkomst Publieke Pioniers.  Wie er naar toe gaat is nog niet 
bekend. 

Jeroen Tabeling heeft in opdracht van het bestuur van het Stekske een 
nieuwe website gebouwd. Het idee hierachter is dat alle informatie over de 
wijk op een punt staat. De site is te vinden onderwww.landweert.nl Om meer 
duidelijkheid te creëren voor de wijkbewoners heeft Jeroen een voorstel om de 
logo’s aan te passen aan de stijl van de website. Kijk even allen op de site en 
laat weten wat jullie ervan vinden. Volgende week heeft Joop een afspraak 
met Bert van Wel over te praten wat zijn rol hierin gaat worden. Het bestuur 
van de stichting heeft een ander logo gemaakt en wij zouden eventueel het 
logo ook aan kunnen passen. 

Wonen Limburg heeft net als in 2012 de wedstrijd Ons Limburg. Via een 
wedstrijd op zoek naar een plan dat bijdraagt aan de samenhang in de wijk. 
Het beste plan kan een startkapitaal winnen van 50- duizend euro. Als er een 
plan wordt ingediend voor de nieuwe keuken maken we misschien wel een 
kansje. Als basis van het plan wordt een stuk visie van Landweert gebruikt. 
Staat op de site onzebuurt.eu Cor gaat er een opzetje voor maken.  

Binnengekomen post: 

Geen.  

4. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 14 mei jl: geen bijzonderheden.  



       5. Samen aan tafel: 

Er zijn 3 bijeenkomsten geweest. Voldoende aanmeldingen ongeveer 38. Voor 
de komende keer zijn er ook weer aanmeldingen. Juli geen bijeenkomst in 
augustus waarschijnlijk wel. Kookgroep blijft zo. Na de vakantie komen 
leerlingen van Raayland uitserveren in het kader van hun maatschappelijke 
stage. Iedere keer komen dezelfde leerlingen. Het wijkteam maakt praatjes 
met verschillende mensen die aanwezig zijn.   

Welkom in de buurt: 

De eerste 7 tassen met welkom zijn verspreid. Cor heeft heel positieve 
ervaringen. Even een praatje gemaakt over de activiteiten die er zijn. Vertelt 
wat de inhoud van de tas is. 

Inloop: 

Er is een folder gemaakt voor de inloop en deze is verspreid. Er zijn voor deze 
avond 3 vrijwilligers die de bar bedienen. Cor vraagt een bijdrage van 350 
euro vanuit het leefbaarheidsfonds. Dit is geen probleem. 

Er is een persbericht uitgegaan naar Dagblad de Limburger, Peel en Maas en 
zondagsnieuws.   

       6. Ibor 

Geen bijzonderheden. De straatcoaches zullen extra controles uitvoeren bij 
het Koninginnekruid.   

7. Gebiedspanel 

Geen bijzonderheden. De visie op Landweert nog eens nader bekijken en 
bespreken. Waar staan we over 10 tot 15 jaar met Landweert.  

8. Wijkteam 

Vorige week hebben we een overleg gehad met het wijkteam. De bijeenkomst 
was zeer goed. Iedere aanwezige heeft actief deelgenomen. Er komt 
binnenkort een verslag van deze bijeenkomst. 

Op 12 juni is er weer een bewonersavond. We hebben afgesproken deze 
avond over te laten en het wijkteam. Maar vanaf de volgende bewonersavond 
deze samen te gaan organiseren en presenteren. 

Het  informatiescherm bij de Plus. De informatie wordt aangeleverd door 
wijkteam en door ons. Moet ingeleverd worden bij Cor. Het wordt tevens 
doorgelezen door Diana Ummels. 

9. Smile Landweert 



Enkele weken geleden is de verkeersmarkt geweest. Van harte gefeliciteerd 
met jullie prijs van veilig verkeer Nederland. De verkeersmarkt was erg 
geslaagd en heel goed bezocht. 

10. WRO 

Jullie hebben het verslag van de laatste vergadering allen kunnen lezen. 
Morgenavond is er weer vergadering in het Brukske. Joop gaat hier naar toe.  

11. Financiën 

Geen bijzonderheden. 

12.  Rondvraag 

Math: is samen aan tafel alleen voor bewoners van Landweert? Iemand van 
buiten Landweert wilde ook aanschuiven, zij is hier ook vrijwilliger en ook 
iemand die hier aan alle activiteiten deelneemt. De vergadering is van mening 
dat deze regeling flexibeler gehanteerd moet worden. Er moet min of meer 
een band zijn met de wijk.  

13. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


