Verslag digitaal overleg wijkraad 19 november 2020
Aanwezig:

Fieke, Gerard, Wilma, Truus, Evelyn, Yvonne, Ingrid (Gemeente Venray,
Marij Theelen (Gemeente Venray), Stephan (Synthese)

Duur:

19.30 – 20.45

1 Verslag 31 augustus
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2 N.a.v. ingekomen stukken
a) We blijven zoeken naar een 2e persoon (die Wordpress wil leren) voor het bijhouden van de site.
b) Het voedselbos staat ingeschreven voor “Kern met Pit”. Half december wordt bekend of we 2021
een jaar lang begeleiding krijgen via Kern met Pit.
c) Het voedselbos is niet genomineerd voor “Onze buurt 2020”.
d) Informatie over de voorgenomen herinrichting plantvakken en communicatie met bewoners
Langstraat komt in de eerstvolgende wijkkrant.
e) Gerard, Fieke, Wilma, Truus en Evelyn nemen per toerbeurt met 2 personen deel aan het WRO.
Ingrid stuurt de vergaderdata door. Wilma maakt een schema van wie wanneer deelneemt.
Elke wijk kan op vrijwillige basis een wijkontwerpplan maken. De input wordt door de gemeente
gebruikt voor het maken van een omgevingsplan. Ingrid stuurt het huidige plan door.
f) Yvonne geeft de wijkraadvergaderdata (1 x per 2 maanden) op dinsdag door aan de gemeente.
g) Of er behoefte is aan een Kinderwijkraad wordt meegenomen in een volgende enquête. Een
dergelijke raad heeft alleen zin als de ideeën ook echt van kinderen komen en niet ingefluisterd
worden door volwassenen.
h) Informatie over vliegoefeningen wordt gedeeld via facebook.
i) Informatie over de digitale infoavonden over windpark Venray wordt gedeeld via de website.
Als wijkraad maken we hier geen speerpunt van.
j) Het Voedselbos gaat zich inschrijven voor de actie: “Geen geld maar en fysieke ton”.

3 Archivering notulen
De notulen staan op de website en worden gearchiveerd op een USB stick. Actie Yvonne.
4 Facebook bijhouden
Evelyn stuurt Yvonne en Wilma de toegang tot de wijkraad facebook pagina i.s.m. Stephan.
5 Enquête locatie overdekte pannakooi
Er zijn 26 formulieren ingeleverd. De locatie bij de tandarts heeft de voorkeur. Evelyn gaat met een
medewerker van de gemeente in gesprek met de tandarts.
De uitslag van de enquête wordt op de website geplaatst.
6 Evaluatie schoonmaakactie herfstvakantie
De actie was goed georganiseerd. 20 personen hebben deelgenomen. Er zijn 3 volle zakken vuilnis
opgehaald. N.a.v. klachten over de rommel (peuken e.d.) op het Kennedyplein gaat het wijkteam in
dialoog met de verschillende ondernemers aan het plein.
7 Vorderingen voedselbos
Er zijn positieve gesprekken gevoerd met Wonen Limburg. Begin 2021 vindt er een bodemonderzoek

plaats. 4 regenpijpen van de Gerbrandystraat gaan uitkomen in of een wadi of een ondergrondse
watervoorziening. Het geasfalteerde voetbalveld wordt verwijderd. Het plan is om moestuinen voor
wijkbewoners te creëren. De wijkbewoners worden hierover via de wijkkrant geïnformeerd.
8 Besteden wijkraadsubsidie ook voor voedselbos
Er moet een begroting voor 2021 worden gemaakt. Denk aan kosten voor de wijkkrant, aanvragen
vanuit de wijk, het voedselbos etc. In de wijkkrant en op facebook een oproep plaatsen voor ideeën.
Er mag 2 x het bedrag wat aan subsidie ontvangen wordt op de spaarrekening staan.
9 Volgende actie e/o wijkkrant wijkraad
Het wijkteam wil, om connectie te houden met de bewoners, door de wijk gaan wandelen met
herkenbare hesjes aan. Te bespreken onderwerpen kunnen doorgegeven worden aan Stephan.
Truus regelt chocoladeletters en gedichtje voor de bezorgers van de wijkkrant en andere actieve
vrijwilligers.
De volgende wijkkrant verschijnt in januari 2021.
10 Overige zaken
- Op de website worden geen foto’s bij de namen van de bestuursleden geplaatst
- Wilma zal Martin vragen voor website bijhouden, Yvonne vraagt de Hoplr iT-mannen.
- Verzoek om op de website te variëren met foto’s, niet alleen van het voedselbos
- Ingrid zoekt de exacte tekst uit van de regels voor het plaatsen van oplaadpalen
- Wilma en Yvonne vormen de kascontrole commissie
- Marij Theelen neemt over een paar maanden de taak van Ingrid binnen de wijkraad over. Ingrid
blijft betrokken bij het wijkteam en het voedselbos.
Het volgende overleg is dinsdag 19 januari 2021. Aanvang 19.00 uur.

