Verslag digitaal werkoverleg wijkraad 19 januari 2021
Aanwezig:
Duur:

Fieke, Gerard, Wilma, Truus, Evelyn, Yvonne, Ingrid (Gemeente Venray)
Stephan (Synthese)
19.00 – 20.00 uur

1 Opening
Welkom aan alle aanwezigen door voorzitter Wilma. Met een proost op het nieuwe jaar en
felicitaties voor Truus met haar 50-jarig huwelijk.
2 Concept wijkkrant voorjaar - aanvullingen
Fieke en Wilma vormen het welkomstcomité voor nieuwe bewoners.
Maandelijks wordt er voortaan op elke 1e zaterdag van 11.00-12.00 uur een schoonmaakactie
georganiseerd. Samenkomst bij het adres van Fieke, Whistlerstraat 16. Fieke zorgt voor materiaal en
koffie/thee/ranja. Doel is naast opruimen vooral verbinding.
Gerard schrijft over de werkzaamheden op de bouwplaats. Fieke over Kern met Pit, Stephan over een
online Fifa toernooi voor jongeren op 20 februari en Yvonne over “mijngemeenteapp”. Te gebruiken
bij meldingen over zwerfvuil, hopen glas, losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal e.d.
3 Slopen asfalt t.b.v. uitbreiding voedselbos
Een grondverzetbedrijf is bezig met de sloop. Er is geen nieuw bodemonderzoek nodig, het
onderzoek van het Kruithof kan gebruikt worden. Een omheining om het nieuwe plan is wenselijk.
4 Kern met Pit
Vanuit de inschrijving worden er gratis digitale workshops aangeboden voor de wijkraadleden op het
gebied van sociale media en fondsenwerving.
In 2022 kan er bij Kern met Pit gestemd worden op het voedselbos . De eerder doorgestuurde link
betrof de stemming voor 2021 voor een voedselbos in Horst.
5 Rondvraag
Stephan: MET ggz wil cliënten in contact brengen met het voedselbos. Fieke en Gerard gaan het
kennismakingsgesprek voeren met MET ggz.
Fieke: voorstel om in april een plantenruilmarkt te organiseren bij mensen voor het huis. Een oproep
komt in de wijkkrant.
Gerard: de kascontrole heeft plaatsgevonden. De commissie moet nog officieel tekenen.
Zodra er een openbare vergadering mogelijk is, worden de financiën toegelicht aan de wijkbewoners.
Ingrid: de vraag over de voorwaarden voor een laadpaal wordt nog uitgezocht.
Aktie
Teksten schrijven voor wijkkrant
Gesprek aangaan met MET ggz
Ondertekenen kascontroleformulier
Voorwaarden plaatsen oplaadpaal
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