
Verslag overleg wijkraad 7 juni 2022 

Aanwezig:  Truus, Stephan, Gerard, Fieke, Marivi, Yvonne 

Afgemeld:  Marleen 

Duur:   19.30 – 21.10 uur 

 

1 Opening 

Yvonne stopt per 1 juli 2022 met haar werkzaamheden voor de wijkraad. 

2 Verslag overleg 26-04-2022  

- Thema avond “digitale erfenis ” en de stoepverkoop verschuiven naar het najaar. Mogelijk samen 

met Noord-West organiseren. 

- De voorlichting voor ouderen over misbruik van vertrouwen vervalt omdat de activiteit al in Venray 

wordt georganiseerd. 

-  Marivi heeft geïnformeerd hoe het proces verloopt bij het plaatsen van laadpalen.  

Bij openbare wegen hoeft er formeel geen toestemming gevraagd te worden. Bij een verkeersbesluit 

worden de aangrenzende wijkbewoners geïnformeerd door de gemeente en de plannen worden 

gepubliceerd. Met de mogelijkheid om bewaar te maken. 

- Gerard en Truus gaan nogmaals met Thielen in gesprek over verdere uitwerking van de plannen 

voor het eetpunt.  Voor hulp bij de bediening is vanuit Thielen geen belangstelling. 

Vanuit het leefbaarheidsbudget kan de wijkraad een bijdrage leveren aan de kosten. 

- Bij verzekeringen bij buitenactiviteiten geldt eerst ieders eigen risico. Marivi gaat informeren 

wanneer de verzekering vanuit de gemeente wordt ingezet.  

- Zodra de informatieborden in het voedselbos zijn geplaatst, wordt er actie ondernomen voor de 

extra vuilnisbakken. I.v.m. het ledigen is de gemeente geen voorstander van veel bakken.  

Een optie is het adopteren van een vuilnisbak, waarbij je zelf zorgt voor lediging en waarbij de zakken 

op een centraal punt ingezameld worden. 

3 Ingekomen stukken 

03-06 omgevingsdialoog bouwplannen Westsingel 1  

De info wordt met de wijkbewoners gedeeld via Hoplr en de website. 

 

03-06 uitnodiging startbijeenkomst Doortrappen ( 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4 Wijk aan het Roer 

Op vrijdag 15 juli 2022 van 10.00-11.00 uur organiseert de gemeente een bijeenkomst om Wijk aan 

het Roer nieuw leven in te blazen. Onderwerpen: huidige stand van zaken Wijk aan het roer, ophalen 

met welke resultaten rondom de thema’s de bewoners tevreden zijn en op welke manier inwoners 

meer betrokken kunnen worden. 

De wijkraad onderneemt voorlopig geen actie hierin.  

 

5 Rondvraag 

- fuseren met een andere wijkraad betekent € 4.000,- minder subsidie 

- het verzoek om € 100,- bijdrage voor het straatfeest van de Eisenhowerstraat wordt toegekend 

- de wijkraad gaat actief op zoek naar leden (vervanging secretaris en voorzitter) 



Actielijst 

Eetpunt met Thielen bespreken Gerard en Truus 

Inzet verzekering gemeente Marivi 

Extra vuilnisbakken voor in het voedselbos Fieke 

Voorzitter en secretaris werven Wijkraad 

 


