
Notulen wijkraad West- Midden Venray 2 maart 2020 

 

Aanwezig : Evelien (voorzitter), Gerard, Stefan , Truus, Yvonne en Ingrid en Fieke 

Afwezig: Tiny met kennisgeving 

Notulist: Wilma 

2 - Evelien leest een paar apjes voor van een sponsor die de Lunch mogelijk maakt op 21 maart ’2020   

Er zijn geen aanmeldingen gekomen bij Truus en Evelien. Wilma meld mondeling haar echtgenoot                                

 Martien aan. 

 Wilma zal een herhaalde oproep maken en enkele uitprinten om in de buurt op te hangen. 

 Evelien en Yvonne zullen bij de “ krantjes” een oproep laten plaatsen voor aan te melden. 

 2 Weken voor 21 maart bij de gemeente hesjes, prikkers, handschoenen en vuilniszakken vragen.         

 Wie? 

Ochtend Programma: 

10.00 tot 12.00 uur schoonmaken. Evelien geeft uitleg. 

12.00 Lunch. (Fieke en Truus dragen zorg voor de catering en koffie) 

Middagprogramma: 

12.30 tot 15.00 uur starten met afgraven heuvel aan de west singel  kant en andere werkzaamheden 

15.00 uur afsluiten en korte evaluatie over de dag. 

 

3 – KvK, Yvonne heeft contact met de KVK gehad en heeft samen met Gerard en Evelien formulieren 

ingevuld. Wilma zal, als ze de formulieren geopend krijgt op haar pc, ook het formulier invullen en bij 

Yvonne in de bus stoppen. Yvonne stuurt deze door naar KVK. Evelien  zal naar Petra gaan (oud 

bestuurslid) Ingangsdatum nieuwe wijkraad 1 Maart 2020. 

 

4 – Website is uit de lucht. Hij is niet meer actief. Om deze actief te krijgen moet er 125 Euro betaald 

worden en dan staat er nog niets in. 

Yvonne zou de website wel actief willen hebben en zou deze dan (samen met iemand uit de 

wijk?)willen onderhouden. Opmerking van Ingrid (gemeente) om een goede facebook  pagina te 

maken. We komen hier volgende keer op terug. 

Stefan wil wel uitleggen hoe facebook werkt  aan het bestuur die hier interesse hebben. Datum 

wordt gepland. 



5 – Ideeën activiteiten in de wijk. Wij hebben enkele ideeën   naar voren gebracht, maar wij willen 

dit opschuiven naar de volgende vergadering. 

 

6 – Rondvraag: 

Tny vraagt of het bestuur zich voor wil stellen de eerst volgende openbare vergadering. Ze vraagt of 

het niet beter is om een grotere ruimte te reserveren in de Kemphaan. Fieke zal dit navragen. 

Gerard (penningmeester) heeft een e mail aangemaakt: wr.vwm@gmail.com  

Secretaris en voorzitter gaan aan de slag om ook een te maken. 

Tiny vraagt of het handig is om een actiepunten lijst te maken. Wilma gaat dit proberen bij de 

notulen te doen. 

Iedereen is er voor om de bestuursvergaderingen bij iemand in huis te doen. Als de ruimte te klein is 

kan het bij een ander.  

Tiny had nog een vraag op staan over Overheid.nl en deze willen wij naar ons volgende overleg 

schuiven. 

Evelien zal Petra benaderen over activiteiten in de wijk. 

Bij de gemeente kan er een thema avond gegeven worden (of info over een thema avond) b.v. waak 

voor inbraak etc. 

Gerard vraagt of het mogelijk is maar 1 bankrekening voor de wijk te gebruiken in verband met de 

kosten. Iedereen is het hier mee eens. 

Fieke heeft John Goumans een e mail gestuurd om als actie voor nieuwe wijkraad met 4 personen 1 

dagdeel op te ruimen in Venray. Verdienste 125,00 Euro. Afwachten wat er uitkomt.  

Iedereen is het eens met de plattegrond op de voorpagina van de notulen en ook het logo. 

Titel en datum ook graag in de stukken. 

7 -  Evelien sluit de vergadering met een nieuwe datum voor een kort overleg op 30 Maart bij 

Yvonne Nieuwlandstraat 20 om 19.30 uur. 

 

P/S De notulen waren niet besproken maar iedereen was tevreden met de duidelijke notulen van 

Yvonne en niemand had op of aanmerkingen. 
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