
 

 
 
 
Aanwezig : Joop Linders, Marja van Mil,  Cor van Dijk, Wim Vievermanns , Bas 
Woldenberg, Han Verkuijlen en Liesbeth Arts. 
 
Afgemeld : Harold Jacobs, Math Goumans 
 
1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Joop is blij dat 
hij er weer bij kan zijn. Hij  bedankt iedereen voor het bierpakket dat hij heeft 
mogen ontvangen tijdens zijn afwezigheid.  
Hij bedankt Wim voor het waarnemen van de vergaderingen. 
 

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling:  
Afgelopen zondag is de hondenspeelweide bij de A73 geopend door de 
burgemeester.  Bas van harte gefeliciteerd met het mooie resultaat. Het was 
gezellig druk.  
Joop en Liesbeth zijn bij Trinus op bezoek geweest. Namens het bestuur 
hebben we hem bedankt voor zijn vele werkzaamheden die hij voor ons in het 
verleden heeft gedaan. 
Voor enkele maanden terug zijn we benaderd door het wijkteam om een 
arrangementenkaart in te vullen. Hiervoor hebben Cor en Jeroen namens de 
wijkvereniging informatie aangeleverd. In eerste instantie was het de 
bedoeling dat wij al die gegevens verwerkten in één overzicht. Joop is gebeld 
door Figen van het wijkteam. Op het gemeentehuis is al iemand bezig met 
gegevens te verwerken. Zij heeft aangeboden onze gegevens ook te gaan 
verwerken. 
Een van de vrijwilligers van het Stekske, Cor Christ is plotseling overleden.  
Bij de familiebrunch zijn 65 mensen geweest. 
 
Binnengekomen post: 
Ondernemingsmarkt 8 november in het Schopke Veltum. 
Vooraankondiging Eerste Ambitiedag gebiedsgericht werken op zaterdag 15 
november 2014  
 

4. Verslag vorige vergadering 
Wim: punt 2 Jolanda heeft Wim niets gemaild. Cor neemt nog contact op met 
Jolanda.  
Punt 13: de plastic stoelen lagen op een parkeerplaats.  
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5. Redactie wijkkrant 
Cor gaat Marja ondersteunen bij de wijkkrant. 
 

6. Financiën 
Er komen nu geen kleine sponsorbedragen meer binnen bij ons van de 
hondenspeelweide. Wim heeft dit duidelijk gecommuniceerd met Aad de 
Pagter.  
De laptop van Liesbeth is formeel afgeschreven. 
 

7. Ibor 
Er zijn geen bijeenkomsten meer geweest.  
Liesbeth heeft Dave Groenen een verzoek gestuurd over parkeerproblemen 
vooraan op de Kruidenlaan.  
Er wordt nog gediscussieerd over het feit dat er zoveel verschillende instanties 
zich bemoeien met zaken in de wijk. Is het nog nodig dat er een Ibor is of vindt 
de communicatie plaats binnen het wijkteam. Dit is iets om in de toekomst nog 
verder uit te spreken. Cor gaat dit ook in het wijkteam bespreken.  
We moeten gaan bespreken wat onze rol als wijkplatform zal gaan zijn.  
Han gaat informeren of er iemand is die ons hier in kan adviseren.  
 

8. Vacatures secretaris en voorzitter/werving vrijwilligers 
Heeft iemand in zijn of haar omgeving gekeken of er mensen zijn die we 
kunnen benaderen.  
Joop geeft aan dat hij opstapt als er een andere kandidaat komt, is dit niet het 
geval dan blijft hij gewoon aan en moet dan opnieuw gekozen worden in de 
jaarvergadering.  

 
9.  Rondvraag 

Joop, het bestuur van het Stekske organiseert op vrijdagavond 21 november 
een instructieavond EHBO/BHV. Er zijn nog plaatsen vrij. Als iemand hieraan 
wil deelnemen dan graag aan Joop door geven.  
Joop, glasvezelweb Venray half november worden de prijzen bekend. Joop 
heeft bij de Plus gevraagd of ze mee wilde werken aan een servicepunt. Dit 
gaat niet door, is te belastend voor het personeel. 
Joop, maandagavond is een bijeenkomst geweest van het T-huis. 
Afgesproken is dat er in het voorjaar in samenwerking met de basisscholen 
een wijkweek georganiseerd gaat worden. Om er achter te komen wat de 
kinderen in die week willen doen is er op 16 januari een spellenmiddag in het 
Stekske waaraan van elke school 5 personen deelnemen. Wij kunnen ook 
aanwezig zijn op deze middag en deelnemen aan de wijkweek. Als hier meer 
informatie over is zal Joop die aan iedereen doorsturen. 
Joop, Trinus was ook onze afvaardiging naar het bestuur Stekske. Deze taak 
zal Joop voorlopig overnemen. 

  
10. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
 


