
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 07-01-2014 
 
Aanwezig : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Marja van Mil,  Joyce 
van de Laar, Math Goumans, Han Verkuijlen,  Wim Vievermanns , Bas Woldenberg, 
Cor van Dijk en Liesbeth Arts. 
 
Afwezig : Emil Schaminée, en een lid van het wijkteam 
 

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Welkom op deze eerste vergadering van 2014. Afgelopen zondag tijdens de 
nieuwjaarsreceptie hebben we hier al ruimschoots bij stil gestaan. 

 Het was een geslaagde bijeenkomst. 
 

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
In december heeft Jan van Goch kenbaar gemaakt te gaan stoppen als 
voorzitter van de Stichting Wijkcentrum Landweert. Jeroen Tabeling gaat hem 
opvolgen. Jeroen heeft  Joop gevraagd hem te ondersteunen als vice-
voorzitter. Na enkele gesprekken onderling hebben ze  besloten dit samen te 
gaan doen. In de komende vergadering aanstaande donderdag van de 
Stichting zal dit besloten worden. Joop ziet dit als een aanvulling op allerlei 
ontwikkelingen om meer eenheid te creëren in het vrijwilligerswerk in 
Landweert.  
De leden van de vergadering geven aan het niet eens te zijn met de beslissing 
van Joop en willen graag de kans hebben om hier nog eens goed over na te 
denken. Vooral het punt dat Joop met twee petten zal zitten in de toekomst 
roept vragen op, waarbij diverse bestuursleden uiten er geen vertrouwen in te 
hebben dat dit in goede banen geleid zal worden. Men wil een beleid over hoe 
dit in de toekomst zal gaan. 
Joop  zal diverse argumenten op de mail zetten zodat iedereen er dan over na 
kan denken.  
Binnengekomen post: 
Geen. 
 

4. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van 5 november 2013. Verder het verslag van 3 december 2013 
op onduidelijkheden en of fouten. 
Verslag van 03-12-2013 Figen Caylak is een zij en geen hij. 
Verslag dat gemaakt is over de bespreking op 04-12-2013 wordt rond 
gestuurd naar alle bestuursleden en dan kunnen we hier de volgende 
vergadering op terugkomen. 
 

5. A: Samen aan tafel  
Vlak voor de vorige vergadering hebben we een brief van Cor ontvangen over 
zijn intentie om een stichting op te richten voor Samen aan Tafel en de Inloop. 
We hebben toen afgesproken deze in de vergadering vandaag te bespreken. 
Alvorens tot stemming over te gaan, krijgt iedereen de mogelijkheid een 
reactie hierop  te geven.  



Herman hoopt dat er een eigen stichting komt voor het SAT. Joyce denkt dat 
het ook onder de wijkvereniging zou moeten vallen. Math vindt het prima dat 
er een zelfstandige stichting komt voor SAT.  Voorkeur van Marja en Liesbeth 
is om ook via wijkvereniging te laten gaan. Han denkt dat de club zelfstandig 
zou kunnen draaien in een eigen stichting.  Bas vindt dat hij zelfstandig kan 
gaan draaien. Wim ieder is vrij om een stichting te beginnen. Trinus heeft 
moeite met de manier waarop het verloop van het begin van deze stichting is 
gegaan. Hij geeft aan niemand te kennen die in de stichting zit behalve Cor 
zelf. Joop vindt het geen goed idee om weer een stichting erbij te krijgen.  
Cor geeft aan dat de activiteit zorgt voor het grootste bezoekersaantal in het 
Stekske. Er is een doelgroep van mensen die graag willen dat het doorgaat. 
Hij vindt dat ze zover zijn dat ze zelfstandig verder gaan.  
Het besluit is dat Cor dus nu een stichting op gaat richten die zich gaat richten 
op activiteiten in de wijk. Een ieder wenst Cor succes hierbij. 
Verzoek van de leden van de vergadering om een weg open te houden voor 
samenwerking met de wijkvereniging. Anders lopen er weer twee 
organiserende verenigingen en stichtingen door elkaar heen. 
Cor blijft aan als bestuurslid van het wijkplatform 
 
Cor laat weten met kerst zijn er 56 deelnemers geweest. Het hele jaar zijn er 
500 deelnemers geweest samen met de inloopavonden. Er komen steeds 
meer aanmeldingen, er wordt waarschijnlijk uitgebreid naar nog een extra 
avond. Ze gaan koken bij Ruud Welbers. De inloop is gepland op een 
donderdagavond, voor de exacte data zie de site Landweert.nl  
 

6. Ibor 
Verschillende bestuursleden hebben de enquête ingevuld over afvalstort van 
de Gemeente Venray.  
Er is afscheid genomen van Willy Sassen. Dave Groenen neemt het voorlopig 
over. 
 

7. Gebiedspanel 
Dit halen we van de agenda af, omdat dit op dit moment niet meer actueel is. 
 

8. Wijkteam 
Woensdag 08-01-2014 is er een bijeenkomst met minister Blok. Deze zal 
geleid worden door Monique Janssen (gemeente) en Diana Ummels. Bas is 
gevraagd iets te vertellen over de hondenspeelplaats bij van Gogh. Succes 
Bas. Het wijkteam en enkele leden van het wijkplatform zullen hierbij aanwezig 
zijn. 
 
Er is door het Vincent van Gogh een contract opgesteld voor de 
hondenspeelweide. Dit is door Wim Thielen, voorzitter van Antoniusveld, 
voorgelegd aan een advocaat / jurist om te controleren. De vraag is wel of wij 
dit samen ondertekenen. Een andere vraag is of we mee willen betalen aan 
de realisatie. Men is al druk bezig sponsoring binnen te halen. De kosten 
bestaan uit een hekwerk rondom het terrein.  
De bewonersavond: hierover neemt Figen contact op met Joop. 
Mike Smits gaat weg bij Synthese er is mogelijk een nieuwe kandidaat die het 
werk van Mike over gaat nemen.  



Verzoek van het wijkteam om de data van het wijkblaadje kenbaar te maken 
zodat ze ook kunnen vermelden in het blaadje wanneer de bewonersavonden 
zijn.  
 

9. Smile Landweert 
Op Kamperfoelie wordt vaak te hard gereden hier wordt actie op ondernomen 
Er komen smilies te hangen. Er zijn gele poppetjes die ingezet worden om het 
verkeer langzamer te laten rijden (slow). Er wordt een datum geprikt wanneer 
er bekeurd gaat worden op het voeren van verlichting  in de wijk. Volgende 
vergadering op 23 januari. 

 
10. WRO 

Op 10 december is er een vergadering geweest. Een onderwerp was de 
gemeenschapshuizen in wijken en dorpen. Hiervoor is ruim een jaar geleden 
een werkgroep in het leven geroepen met als hoofddoelstelling om in 2018 
sterke(re) Venrayse gemeenschapsaccommodaties te hebben en te 
behouden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:  

 het dagelijks bestuur van het Gemeenschapshuizenoverleg Venray (GHO);  
 een dwarsdoorsnede van de dorps(gemeenschap)huizen;  
 de gemeente Venray en  
 sinds augustus 2013 ook een dwarsdoorsnede van de wijkcentra (D’n 

Hoender, Op ’t Nipperke, ’t Stekske, De Kiosk en ’t Schöpke).  
Dit omdat in het jaar 2018 de gemeente zich terug trekt. 
Het plan komt komende donderdag in de commissie Welzijn.  
In februari zal de evaluatie over het glasvezelnetwerk gereed zijn. Deze zal in 
eerste instantie door het dorps en wijkradenoverleg besproken worden op 19 
februari. Zodra wij het verslag ontvangen zullen we het rond sturen.  
 Glasvezel: er is op 19 februari een evaluatie over de quickscan. Wie van 

ons kan hier naar toe gaan? Zelf hebben we in de wijk een 
bewonersavond.  

 Het openbaar vervoer: voor Venray zelf is het niet relevant om hier mee 
aan de slag te gaan.  

 
11. Financiën 

Per 1 januari wordt het penningmeesterschap van Herman door Wim  
overgenomen. De formaliteiten lopen, zodra deze formulieren binnen zijn 
wordt het definitief geregeld.  
Jaaroverzicht de kosten van de vergaderingen zijn fors gestegen. Dit komt 
mede door de 500 euro van vergaderkosten van het wijkteam en verder wordt 
er meer vergaderd.  
Trinus gaat nog eens informeren of het drukwerk goedkoper kan op een 
andere plek bijvoorbeeld bij Periodiek. Verder wordt er geopperd om toch 
weer een beperkt aantal advertenties op te nemen in het blaadje, dit wel 
beperken tot een paar stuks. Trinus en Marja gaan hier mee aan de slag en 
gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Herman blijft wel als bestuurslid tot er bekend is wat er met SAT gaat 
gebeuren. 
 
 

 



12.  Rondvraag 
Wijkinfo: de data 19 februari, 25 juni, 15 oktober zijn de data dat er 
bewonersavonden zijn. 
Eerstvolgende deadline voor aanlevering kopij is 3 februari. De wijkinfo komt 6 
keer per jaar uit. Marja vraagt nog na of er namens het wijkteam een los vel 
tussen moet. Wij vinden dat er geen los vel tussen moet, aangezien dit veel 
werk met zich meebrengt.  
Wim: er zou een jaaragenda gemaakt worden om met alle clubs binnen 
Landweert bij elkaar te komen. Er moet een oproep komen, Joop gaat hier 
achter aan.  
DB: komt 1 week voor de volgende vergaderingen bij elkaar om de 
vergadering voor te bereiden. Na dit overleg volgt er een agenda voor de 
vergadering. 
 

13. Sluiting 
Joop sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Liesbeth Arts, 
 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 


