
Verslag 25 januari 2022 intern overleg wijkraad West-Midden 

Aanwezig: Fieke, Gerard, Truus,  Yvonne, Stephan (Synthese) 

Duur: 19.30 – 21.45 uur 

 

1 Opening 

2  Ingekomen stukken 

- Audrey Kusters (tijdelijke vervanger van Ingrid) wordt voor het volgende overleg uitgenodigd. 

-  Verzoek kennismaking Ankie Billekens  JOGG-regisseur gemeente Venray (Gezonde Jeugd). 

Fieke en Gerard gaan met haar in gesprek. 

- Vraag n.a.v.  exploitatie café Zana. De wijkraad neemt geen stelling hierin. Handhaving valt onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

3 Verzoek Zorggroep  inzake eet- / ontmoetingsgelegenheid Rooyhof 

In de wijkkrant worden wijkbewoners  opgeroepen om aan te geven of men interesse heeft om te 

eten in Rooyhof. In diverse wijken zijn al kookprojecten. Truus gaat informeren naar hun aanpak. 

Mogelijk is in onze wijk ook een eet/kookproject mogelijk.  

 

4 Ideeën activiteiten 

Stoepverkoop,  maandelijks koken voor wijkbewoners,  thema-avonden. 

Activiteiten voor kinderen worden georganiseerd i.s.m. wijk Noord-West. 

5 Opschoonactie buitengebied  

Er zijn 4 aanmeldingen binnen. Fieke verzorgt de verdere aanmelding richting de gemeente. 

6 Financiën 

Minimaal 2 personen moeten toegang hebben tot de bankrekening en beschikken over een bankpas. 

Gerard vraagt bij de bank een machtiging aan voor Yvonne. 

7 Rondvraag / overige zaken 

- De volgende wijkkrant komt eind februari uit. 

- De wijkraad notulen zijn na te lezen op  www.wijkraadwestmiddenvenray.nl 

- De speeltoestellen in de Arkstraat / Nieuwlandstraat worden vervangen. De gemeente gaat in 

gesprek met 1 à 2 buurtbewoners hierover. 

- Het wijkraadoverleg vindt elke 6 weken op dinsdag plaats. 

- Het werven van nieuwe wijkraadleden en vrijwilligers die af en toe willen helpen, blijft een 

actiepunt voor iedereen. 

- Gerard verzorgt de verantwoording van de subsidie 2021 naar de gemeente.  Onderverdeeld in 

voedselbos en wijkraad. 

  

http://www.wijkraadwestmiddenvenray.nl/


Actiepunten 

Audrey Kusters uitnodigen voor wijkraadoverleg Yvonne 

Gesprek aangaan met Ankie Billekens  JOGG-regisseur  Fieke / Gerard 

Machtiging bankrekening regelen Gerard 

Inez – Zorggroep vragen om tekst voor wijkkrant `Yvonne 

Stoepverkoop - vergunning nodig ? Truus 

Informeren  vergaren over eetpunt Truus 

Info zoeken over thema-avond Yvonne 

Voorstel vergaderdata opstellen Yvonne 

Werven wijkraadleden / vrijwilligers Allen 

Verantwoording subsidie 2021 naar de gemeente Gerard 

 


