
Verslag vergadering 14 december 2010 

 

Aanwezig: Theo Swinkels, Twan Christians, Henk Martens, Wim van de Heuvel, Michel Dankers, Ralf 

Hoffschulz, Henk Verstegen, Annie van Mill en Marjanne Claessens.  

 

Afwezig: Frans Coumans en Frans Hendriks.  

 

1. Theo heet iedereen welkom in het bijzonder Ralf, die zich op zijn beurt weer voorstelt aan de 

overige leden van het wijkplatform. 

2. Verslag vergadering 16 november 2010 akkoord beknopt en duidelijk.  

3. Mededelingen. Twan Christians geeft uitleg Infoblad gaat het deze week nog allemaal in orde 

maken. Gemeente had geen mededelingen. We krijgen allemaal een bezorgschema. Dit 

schema willen we gaan aanpassen ivm bezorging.  

Michel Dankers was bij huiswerk begeleiding project in het Brukske.  

Wim van de Heuvel vertelt dat er erg veel overlast is van de ijsbaan. (geluid) 

Er is veel onvrede bij de bewoners. 

Contact met Ike Busser liep verkeert geen goede papieren. Nieuwe afspraak wordt over 15 

dagen ingepland!!!! Gaan afspraak maken met de Burgemeester. 

Heleen Busser ziek zij wordt vervangen door Anne de Wit. 

Verder hebben we contact met Henri Gruiters. Maken in januari een afspraak met de 

gemeente. Ralf bied laptop aan voor geluidsmeting. 

Henk Martens wil van de gemeente lijst aanwonende pleinen ivm informatie evenementen. 

Nog steeds geen afspraak centrum overleg. Theo Swinkels gaat een dringende brief sturen.  

Basefilter voor evenementen voorstel Twan Janssen, niet over nadenken maar invoeren. 

We gaan een brief sturen ter ondersteuning. 

4. Verslag huurderver. Jeruzalem, klachten over steentjes. We willen vragen of we uit onze pot 

leefbaarheid iets bij kunnen dragen aan de bestrating bij Jeruzalem. 

Uitleg informatie avond verhuizing Gemeente was erg vaag met informatie naar goed 

aandringen was men bereid het plan op tafel te leggen.  

Brief ontvangen ivm asielzoekers deze gaan we beantwoorden in goede orde ontvangen en 

als we iets kunnen betekenen dan vernemen we dat graag. 

5. Nieuws gebiedspanel (binnen de kleine singel) 

Vaststellen handhaving erg belangrijk. Dit samen met Synthese Wonen Venray Politie.  

6. Vergadering gaat akkoord met Website.  

We gaan via deze website archief maken, eigen e-mailadressen voor DB. Foto’s en verslagen 

vergadering archiveren. Henk Verstegen vindt het jammer dat we weg gaan bij de andere 

webmaster. We gaan ze dit vertellen en gaan een verwijzing naar hun site maken. 
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7. Geen meldingen IBOR  

8. Agenda volgende keer. Benoemen bestuursleden, Taakbeheer bestuur, Website. 

9. Rondvraag. Moeten we het Wijkplatform nog ergens anders bekend maken. 

10. 21.15 uur sluiting laatste vergadering van het jaar 

We wensen iedereen het beste voor het komende jaar en………we gaan er voor  

 

 

 

Marjanne Claessens 

 

 

 

 

 

 


