
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 03-12-2013 

 
Aanwezig : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Marja van Mil, Joyce 

van de Laar, Math Goumans, Richard Jacobs,  Wim Vievermanns, Bas Woldenburg, 
Cor van Dijk en Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld : Han Verkuijlen 
Afwezig : Emil Schaminée 
 

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
Math Goumans komt iets later in de vergadering.  
Er zijn door Liesbeth weer vele documenten rond gestuurd. Zoals  een 
verzoek om bij het afscheid van Henk Versteegen iets te doneren voor het 
goede doel. Henk is al enkele jaren als “leider” actief bij Kiva.org, een non-
profit organisatie die wereldwijd mini-kredieten uitgeeft aan mensen om op 
eigen initiatief aan armoede te ontsnappen. Henk heeft ons ook lange tijd 
geadviseerd en bijgestaan. Het zou goed zijn als wij aan zijn afscheid ook 
aandacht besteden.  
Er is een brief van Cor gestuurd naar Joop en Liesbeth om een eigen stichting 
te willen oprichten Landweert Leeft. We willen graag eerst nog wat nadere 
informatie hebben en er dan in januari een besluit over nemen. Cor vertelt dat 
hij een bestuur heeft dat uit 5 personen bestaat. Cor licht toe dat ze volledig 
zelfstandig draaien en dat ze geen ondersteuning nodig hebben vanuit het 
wijkplatform. Het is weinig zinvol om onder het wijkplatform verder te opereren. 
Enkele leden van het bestuur van het wijkplatform vinden dat Landweert Leeft 
is opgezet en er geen terdege overleg gepleegd is met het wijkplatform.  
Cor geeft aan dat hij vorig jaar een plan heeft gepresenteerd en hij is van 
mening dat hij wel heeft overlegd. Hij heeft geprobeerd om te gaan opereren 
onder naam van de wijkvereniging,  maar dit zou niet mogelijk geweest zijn.  
 
Verschillende bestuursleden zijn van mening dat de brief over het oprichten 
van een eigen stichting niet voldoende onderbouwd is en dat er gegevens 
ontbreken van financiën en inventarisatie. De communicatie naar bewoners 
van de wijk zal ook beter geregeld moeten worden,  zodat het voor iedereen 
duidelijk wordt wie onder welke stichting of vereniging valt. 
 
Financiële onderbouwing de rekening is van het wijkplatform. Er is een 
rekening van SAT waar ook de inloop mee bekostigd worden. Hier komen alle 
inkomsten binnen. Doel van de stichting.  
We sturen de brief van Cor rond bij bestuursleden van het wijkplatform en 
Herman stuurt het financiële verslag mee.  
  
Han Verkuijlen gaat voorlopig ’s avonds niet meer werken zolang hij thuis hard 
nodig is voor zijn vrouw. 
 

 



Binnengekomen post: 

Kortingskaarten circus in Duitsland. 
Folder van Match.  
Brief gemeente Venray wijziging contactpersoon IBOR. Dit wordt vanaf 1 
februari 2014 Dave Groenen. Op 10 december neemt Trinus een attentie mee 
voor Willy Sassen.  
 

4. Verslag vorige vergadering 
Eerst het verslag van 3 september en 1 oktober. Nu het verslag van 5 
november. Bij goedkeuring kan het verslag van 3 september en 1 oktober 
geplaatst worden op de website. Vergadering van 01-10-2013 kan op de 
website gezet worden. De oude versie moet nog verwijderd worden van de 
website door B van Wel. 
Verslag 05-11-2013 de naam van Wim Vievermanns ontbreekt op pagina 2. 
 

5. A: Samen aan tafel  
In december is er een kerstdiner er zijn al 54 aanmeldingen. Dit is tevens het 
maximale aantal mensen dat mee kan doen. 
B: Inloopavonden 

Er komen gemiddeld 30 personen per avond. 
Welkomstcommissie: 

Cor stuurt mail nog even door. Liesbeth is deze vergeten door te sturen 
afgelopen weekend. 
Cor vertelt dat het heel erg positief ervaren wordt dat er iemand van het 
wijkplatform kennis komt maken. 
 

6. Ibor 

Er zijn op dit moment geen onderwerpen. 
Er wordt een hekwerk geplaatst bij de Herik/Helmkruid. Wij als platform 
betalen 750 euro. 
 

7. Gebiedspanel 
G.b. 
 

8. Wijkteam 

We hebben het verslag ontvangen. Er staat in dat Joop aanwezig was. Maar 
dit was niet zo.  
Harold Jacobs gaat voorlopig Roel zijn taken overnemen. 
Diana Ummels wordt vervangen door Figen  Caylak per 1 april 2014 is hij dan 
coördinator wijkteam Landweert 
Marja gaat PR doen bij wijkteam. Motivatie van Marja is dat het belangrijk is 
lijntjes te leggen tussen diverse clubs binnen het Stekske. Zorgen voor goede 
communicatie tussen allerlei partijen. Marja gaat nog met Trinus overleggen 
over data van het uitkomen van de wijkinfo.  
Er komt een oversteekplaats ter hoogte van Kruidenlaan – Christoffelkruid, dit 
was een prioriteit op de bewonersavond. 
 

9. Smile Landweert 

Volgende week is er vergadering. Het staat eventjes stil omdat er op dit 
moment geen wijkagent is.  



 
10. WRO 

We hebben 10 december vergadering. Wat wel goed is om hier te vertellen is 
dat we op 19 november in de wijk Brandevoort in Helmond zijn geweest met 
een afvaardiging. Dit om een onze horizon te verbreden en kijken hoe alles 
geregeld is in Helmond. We willen uiteindelijk een uitwisseling gaan 
organiseren in het voorjaar van 2014. Het uitgangspunt is om te zien of we 
van elkaar kunnen leren hoe zij bijv. dingen aanpakken bij hun gemeente.  
Er ligt een brief bij het wijkradenoverleg over een belangstellinginventarisatie 
pilot wensbus. Dit is een project door de provincie. Waarin door vrijwilligers 
van wijken en dorpen met kleine busjes de hiaten in het openbaar vervoer 
gaan opvangen. Er zijn mogelijkheden voor uiteindelijk 6 kernen in de 
provincie Limburg tot eind 2016. 
De grote routes worden alleen nog meegenomen in de nieuwe planning. De 
gemeente moet er voor zorgen dat er vervoer komt in kleinere plaatsen.  
Joop stuurt iedereen de brief door zodat iedereen hier een oordeel over kan 
vellen en dit dan doorgeeft aan Joop.  
 

11. Financiën 

Per 1 januari 2014 neemt Wim het over van Herman 
Bij de financiering van het hekwerk speelveldje Herik heeft wonen Limburg 
toegezegd het ontbrekende bedrag te betalen. Hierdoor hoeven de bewoners 
geen fondsenwerving te doen. 
Voorstel van Stichtingsbestuur om een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie te 
houden op 5 januari 2014 voor de hele wijk te houden. De kosten worden dan 
gedeeld door stichting, wijkvereniging en wijkplatform.  

 
12.  Rondvraag 

Wie gaat het presentje voor de bezorgers van de flyer regelen. Math en 
Herman regelen dit en brengen het rond. 
Morgenavond is er een bijeenkomst om kennis te maken met de besturen of 
een afvaardiging van Wijkvereniging, Ouderenvereniging en Stichting 
Wijkcentrum Landweert. Met deze bijeenkomst willen we een begin maken 
met een wijkoverleg breed. Dit om het voor wijkbewoners duidelijker te maken 
wie wat doet. 
Wim: organisatieschema van wijkvereniging, ouderenvereniging, smile, 
stichting, SAT is nog niet helemaal duidelijk. Hij wil graag van iedereen een 
aantal zaken weten: doel, hoe functioneert het, wie zitten er in, middelen e.d. 
Hij geeft deze vragen aan deze personen met het verzoek deze in te vullen.  
Cor: wil graag de statuten van wijkplatform zien en het rooster van aftreden.  

 
13. Sluiting 

Allen mooie feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar toegewenst 
Joop sluit de vergadering om 21.45 uur. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
Agenda vergadering 07-01-2014 
 

1. Opening 
2. Mededelingen/binnengekomen post 
3. Verslag vorige vergadering 
4. Samen aan tafel oprichten eigen stichting Landweert Leeft 
5. Ibor 
6. WRO 
7. Gebiedspanel 
8. Wijkteam 
9. Smile Landweert 
10. Financiën 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Arts 
 
 


