
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 02-09-2014 
 
Aanwezig :  Math Goumans, Cor van Dijk, Wim Vievermanns, Bas den 
Woldenberg,  Han Verkuijlen en Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld : Trinus Dijkstra, Joop Linders, Marja van Mil, Richard Jacobs, Harold 
Jacobs 
 

1. Opening 
Wim opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wim zit deze 
vergadering voor wegens ziekte van Joop. 
 

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
 
Binnengekomen post: 
Persbericht vliegbewegingen. 
Reactie van Sticht Mens, Dier en Peel op Wetsvoorstel dieraantallen en 
volksgezondheid. 
Overleg contactpersonen Dorps- en Wíjkraden 02-09-2014. 
Kunstgras onder speeltoestel op Knopkruid. Er is een verzoek ingediend om 
mee te financieren aan dit gebeuren. Voorstel om dit op te nemen met Gerrit 
Linders of dit wel de goede ondergrond is voor de speeltoestellen. Bij de 
meeste speeltoestellen ligt er zand onder. Cor neemt contact op met Karlijn 
Versteegen hierover.  
 

4. Verslag vorige vergadering 
G.b. 
 

5. Ibor 
Er is morgen weer een overleg. 
 

6. Welkomstcommissie 
De reacties van de bewoners zijn heel erg positief en de mensen zijn heel erg 
blij om welkom geheten te worden in de wijk.  
Er zijn in totaal 90 nieuwe adressen gekomen. Er zijn er 10 die niet open 
gedaan hebben. Er zijn 80 adressen bezocht. Er zijn nu weer 16 adressen. De 
helft  van de meeste adressen worden gedaan door Cor. We hebben meer 
mensen nodig die de tassen bezorgen.  
 

7. Natuurbelevingstuin 
Er moet nog gras ingezaaid en nog wat bloemen geplant worden.  
 

8. Inloopcafé ’t Stekske 
Wordt begeleid door het wijkteam. Jan en Wilma hebben dit naar voren 
gebracht. Er is een flyer uitgebracht en er zijn aanplakbiljetten dat er op 19 
oktober van 10-15 uur is er een middag in het Stekske om de bewoners de 
kans te geven te vertellen wat ze graag willen of ze een inloopcafé willen in 
het Stekske. De vraag is of het kan t.a.v. de horeca.  
 



9. Aftreden secretaris functie voorzitter vacant 
Liesbeth gaat stoppen met de functie van secretaris en dus zijn we op zoek 
naar een nieuwe secretaris. Joop is druk met andere zaken binnen de wijk en 
zou de functie van voorzitter graag neerleggen.  
Graag een ieder informeren in zijn of haar netwerk of er iemand interesse 
heeft in een van deze functies.  
 

10. Datum plannen jaarvergadering en vrijwilligersfeest 
Voorstel om van deze twee gebeurtenissen samen te voegen op een en 
dezelfde dag. Voorstel 18 januari 2015 vanaf 15 uur. Berichten naar Stichting, 
landweert leeft, Ons Genot, carnavalsvereniging, natuurbelevingstuin, 
wijkvereniging, hondenspeelweide. Joop gaat dit eerst  nog met Jeroen T 
overleggen en dan berichten we de andere genodigden. 
 

11. Financiën, afrekening brunch zondag 22 juni 
Geen bijzonderheden. 
Brunch hiervoor is 500 euro ter beschikking gesteld. Cor heeft over deze 500 
euro een nota gestuurd naar Wim.  

 
12.  Hondenspeelplek A73 

Het DB heeft een gesprek gehad met de initiatiefnemers. Er is al fors overleg 
geweest met de overige instanties. Er wordt een bijdrage gevraagd van 4000 
euro. Er was nog een bedrag over van 1650 over dus er wordt nog een 
bijdrage gevraagd 2350 euro. Liesbeth communiceert dit met Monique of Aad.  
 

13.  Rondvraag 
Cor: het krantje is deze week verspreid, zonder dat er veel nieuws in staat. 
Cor vindt dit zonde en jammer dat er niet over gecommuniceerd is.   
Cor: arrangementen kaart sociaal Venray. Cor heeft een indeling gemaakt van 
wie er in de wijk actief is. Cor heeft contact gehad met Jeroen om hier mee 
aan de slag te gaan. 
Math: hondenspeelweide Antoniusveld de afvalbak aan de Servatiusweg  zit 
altijd heel erg vol. Bas zegt dat dit opgepakt wordt.  
Bas: gesprek over afvalcoach, Bas heeft zich hier definitief voor opgegeven en 
gaat een cursus van 4 avonden volgen.  
Han: er zou een sleutel zijn voor de stroomkast die gebruikt wordt door de 
visboer, loempiakraam e.d. Wij weten hier niets van. Ook de Plus weet er niet 
van Han gaat hier nog verder naar zoeken.  

 
14. Sluiting 

Wim sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
Groetjes Liesbeth Arts 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


