
Verslag 8 maart 2022 intern overleg wijkraad West-Midden 

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

Afgemeld: Marij  en Audrey (gemeente Venray) 

Duur: 19.30 – 21.00 uur 

 

1 Opening 

2  Ingekomen stukken 

08-02 Gemeente Venray: uitbreiding bloemrijke grasvelden.  

02-03 Gemeente Venray: flyer “Binnen fietsen”. De informatie komt in de eerstvolgende wijkkrant. 

3 Actiepunten overleg 25-01-2022 

-  Ankie Billekens  - JOGG-regisseur gemeente Venray heeft kennis gemaakt met Fieke en Gerard. 

Ankie komt er nog op terug of ze activiteiten in het voedselbos gaat plannen voor jongeren. 

- De machtiging voor de bankrekening is geregeld. Gerard geeft bij de Rabobank door dat Evelyne 

niet langer actief is binnen de wijkraad. 

- Truus gaat informeren of er een vergunning nodig is voor een stoepverkoop. 

- Voor de thema avond “Digitaal nalaten” is Fieke in afwachting van de reactie van Noord-West. 

4 Eetpunt 

Truus heeft vooronderzoek gedaan bij andere eetpunten. Voorlopige plannen zijn: 1 x per 6 weken, 

kosten € 12,50, locatie bij voorkeur in de wijk. Truus gaat informeren naar de mogelijkheden bij 

cafetaria Thielen. 

5 Jeugdactiviteiten 

Er nemen weinig kinderen uit onze wijk deel aan de activiteiten van Noord-West. Optie is flyers van 

activiteiten gericht te bezorgen bij gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Truus vraagt  de 

bezorgers van de wijkkrant of men hiertoe bereid is en of men weet om welke huizen het gaat. 

Uitgangspunt bij de samenwerking met Noord-West is komen tot kruisbestuiving, samenwerking 

staat voorop. Voorgesteld wordt de basisscholen in de buurt te mailen als er een activiteit is. De 

Hoplr app kan actief ingezet worden. 

Gerard benadert de jeugdafdeling van IVN  of zij activiteiten in het voedselbos willen organiseren.  

6 Kascontrole 

De bankafschriften zijn vooraf aan de vergadering gecontroleerd door Truus. 

7 Rondvraag / overige zaken 

- Om vrijwilligers te werven kan er een oproep via Match geplaatst worden. 

- De wens wordt uitgesproken voor een feestje in het voedselbos. 

Actiepunten 

Rabobank wijziging wijkraad doorgeven Gerard 

Stoepverkoop - vergunning nodig ? Truus 

Informeren  bij Thielen naar mogelijkheden eetpunt Truus 

Bezorgers mailen over flyers bezorgen Truus 

Jeugd IVN benaderen Gerard 

 


