
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 07-10-2014 
 
Aanwezig :  Marja van Mil, Math Goumans, Richard Jacobs, Cor van Dijk, Han 
Verkuijlen, Bas Woldenberg,  Wim Vievermanns en Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld :  Joop Linders, Trinus Dijkstra 
 

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

 
2. Smile Landweert  

Jolanda van Sinderen komt in de vergadering. 
Smile is van plan met iemand uit Deurne een project op te zetten voor de 
scholen. Het is het verkeersplan voor groepen 1 tot en met 3, ze leren omgaan 
met het verkeer. Per school moet er 175 euro bij  betaald worden. Het gaat 
binnen Landweert om 4 scholen. Zelf zeggen de scholen geen geld meer te 
hebben.  
De vergadering gaat akkoord met deze kosten. Jan van Schijndel krijgt kosten 
vergoed van de gemeente. Jolanda mailt Wim wat deze kosten zijn.  
Er is de laatste weken gelaserd op de Kruidenlaan richting Boterbloem. Er zou 
te hard gereden worden. De bewoners hebben erg negatief gereageerd op 
deze actie. Er werd gescholden door de omwonenden en toen heeft het team 
besloten op te stappen.  
Er wordt nog opgemerkt dat er op het viaduct over de A73 vaak te hard 
gereden. Mensen die er lopen, moeten vaak aan de kant springen. Wellicht 
kan Smile hier een keer gaan laseren.  
 

3. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
Joop is nog steeds in de lappenmand.  
Trinus heeft een brief gemaild waarin hij aangeeft dat hij vanwege 
gezondheidsredenen met directe ingang gaat stoppen met zijn functie binnen 
het wijkplatform. Hij wil  nog wel mee de wijkkrant rondbrengen, maar verder 
niets meer.  
 
Binnengekomen post: 
Geen 
 

4. Verslag vorige vergadering 
Er staat onder punt 2 overleg over het kunstgras. Karlijn heeft besloten er 
even een streep onder te zetten.  
Punt 12 er is toegezegd een bijdrage van 4000 euro.  
 

5. Vacatures secretaris en voorzitter/werving vrijwilligers 
Marja en Wim hebben geïnformeerd binnen hun netwerk en er zijn mensen die 
er nog over nadenken of ze wellicht zin hebben in een functie. 
Voor volgende vergadering eens over nadenken of men meer samen gaat 
werken met andere partijen binnen het Stekske. Bezwaren die geuit zijn, zijn 
dat er dan gauw sprake is van belangenverstrengeling.  



Voorstel om nogmaals binnen ieder zijn eigen kennissenkring te kijken of er 
nog mensen zijn die interesse hebben.  
Voorstel van Richard om ook het wijkteam eens te vragen om mensen uit de 
wijk te polsen of ze interesse hebben om deel te nemen aan het wijkplatform. 
Voorstel om een commissie samen te stellen die de mensen interviewen die 
zich aandienen voor de functies.  
 

6. Organisatie comité jaarvergadering van 18-01-2015 
Joop gaat alle stichtingen en vrijwilligers vragen een persoon beschikbaar te 
stellen om de jaarvergadering te organiseren.  
 

7. Bezorgen wijkinfo/glasvezel 
Math wacht nog op het blaadje van de wijkinfo, de glasvezel heeft het blaadje 
al bezorgd bij Math.  
 

8. Redactie wijkkrant 
Marja is als enige over die de wijkkrant samenstelt. Trinus was verzamelpunt. 
Ze zijn op dit moment nog bezig met de advertenties. Officieel is er gezegd dat 
er alleen bedrijven uit Landweert mogen adverteren. Er wordt besloten dat we 
dit schrappen en dat iedereen mag adverteren.  
Cor gaat Marja tijdelijk helpen. Er moet ook hier gezocht worden naar nieuwe 
mensen om te helpen! Agendapunt voor de volgende  vergadering.  
 

9. Financiën en financiën hondenspeelweide 
Geen nieuws. 
Hondenspeelweide er zijn wat problemen geweest rondom de financiering. 
Men wilde het wijkplatform penningmeester laten zijn voor deze club. Er is 
geadviseerd een eigen stichting te worden. Dit wilden ze niet.  
Wim heeft een afspraak staan met Aad de Pagter om dit te bespreken.  
 

10.  Informatie scholen Landweert 
Er vindt een fusie-onderzoek plaats voor Vlaswei en Landweert. Het huidige 
leerlingenaantal is Landweert 80 en Vlaswei 190 leerlingen.  De bedoeling is 
dat er twee scholen van 250 leerlingen overblijven. Wat voor school het gaat 
worden, moet nog besproken worden katholiek of openbaar dit wordt 
besproken met gemeente en ouders. Hans Nielen van de Vlaswei gaat per 01-
01-2016 met pensioen en treedt met ingang van 01-08-2015 terug als 
directeur van de Vlaswei. Gerda Maathuis directeur van de Kruudwis, wordt 
dan directeur van de 2 scholen. Vanaf mei 2015 is er voorschoolse, 
tussenschoolse en naschoolse opvang.  
 

11.  Ibor 
Niets te melden. 
 

12.  Welkomstcommissie 
Joyce heeft zich ook aangemeld als vrijwilliger voor de commissie. Dus op dit 
moment vindt Cor het niet nodig meer mensen te werven voor deze functie.  

 
 
 



13.  Rondvraag 
Marja: hoe lang blijft het wijkteam nog. Is voorlopig nog geen sprake van dat 
dit eindigt. Er worden binnen Venray meerdere wijkteams gevormd.  
Cor: 26 oktober is er weer een familiebrunch.  
Cor: de jeugd is de kelder aan het opknappen samen met Patrick van 
Synthese. 
Bas: heeft plastic stoelen zien liggen bij een prullenbak bij de Pastinaak en 
vraagt of het mogelijk is dat deze dezelfde dag nog opgehaald worden. Advies 
om dit te melden bij de gemeente en dan wordt het morgen nog opgehaald. 

 
14. Sluiting 

Wim sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Liesbeth Arts, 
Secretaris  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


