
 

Verslag bestuursvergadering 18 september 2018 

 

Aanwezig: Fred Bok, Riny Creemers, Tineke Lamers, Nettie Baartman, Marty Arts 

(gemeente Venray),  

Afwezig: m.k. Arno Vullings, Ingrid van Cleef (gemeente Venray) 

 

1. Opening door de voorzitter: Fred heet iedereen welkom. De agenda wordt aangevuld 

met: 

- Problemen Kempweg; Thea Voesten heeft contact opgenomen met Tineke met 

de vraag dit door te spelen naar de gemeente en te vragen naar uitslagen van 

eerdere metingen: Marty neemt dit mee en heeft ook de info van Tineke 

gekregen. 

- Vergeten Driehoek; Twee weken geleden is de eerste bijeenkomst geweest van 

de klankbordgroep. Dit is een vervolg op al eerdere bijeenkomsten. Riny heeft 

deze bijgewoond als bewoonster van de Driehoek. In het vervolg zullen we 

proberen dat er ook iemand van het bestuur hierbij aanwezig zal zijn. 

Eerstvolgende bijeenkomst is 22 oktober om 20.00 uur bij de gemeente. Aanm de 

orde zijn geweest 

o Overlast 

o Verplaatsing koffieshops (hierbij gaf Hans Gillissen aan dit niet als 

voorkeur te hebben en dat dit ook erg moeilijk zal zijn) 

o Samenscholingsverbod 

Naar aanleiding hiervan komt de vraag  

o Wat mogen de handhavers 

o Kan er iets gedaan worden aan de parkeerplaats van de tandheelkundige 

kliniek van waaruit niet alleen pizza’s bezorgd worden 

- WRO 

Riny en Tineke zijn naar deze vergadering geweest. Als belangrijkste punten; 

o Glasweb. Hier hebben we geen medewerking aan kunnen geven 

o Agenda Wijkraden en Dorpsradenoverleg. Voor ons hebben we in ieder 

geval ingebracht  ‘betrokkenheid bij “infra”projecten’ Wanneer worden 

we geïnformeerd. 



o Ook is binnen het WRO afgesproken dat Suzannen v.d. Beele nog eens 

uitgenodigd zal worden om een toelichting op de “omgevingsvergunning” 

in relatie met het bestemmingsplan te geven. 

- Invulling penningmeesterschap 

Dit punt heeft ook te maken met het overleg dat er geweest is tussen Riny, 

Tineke, Arno en Fred: Arno heeft aangegeven dat hij het penningmeesterschap 

wil blijven doen en de website wil verzorgen. Theo Driessen heeft telefonisch 

contact gehad met Tineke en heeft te kennen gegeven geen andere functie te 

ambiëren dan het penningmeesterschap.  

2. Verslag 

Gezien het feit dat bij de afgelopen vergadering alleen Riny en Tineke aanwezig 

waren als bestuursleden en Theo Driessen en Nettie Baartman als eventueel aspirant 

bestuursleden, is hier geen beslissing genomen over het verslag van de 

jaarvergadering van 19 juni. Ook is er van de vergadering geen verslag gemaakt.  

Wel zijn de volgende afspraken gemaakt tijdens de vergadering van 17 juli  

- Tineke neemt contact op met Fred en Arno om een afspraak te maken tezamen 

met Riny om te bekijken wie wat nog wil doen. 

- Er wordt een overzicht van taken gemaakt voor de bestuursleden. 

- Na dit gesprek wil Nettie eventueel overwegen om lid van het bestuur te worden. 

- Theo wil de positie van penningmeester eventueel overnemen 

- Er moet duidelijkheid komen over een huishoudelijk reglement 

Het jaarverslag van 19 juni wordt ter vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

3. Financiën 

Gezien het feit dat Arno niet aanwezig kon zijn is dit item niet behandeld. 

4. Bestuurszaken 

Er moet een huishoudelijk reglement komen. Tineke gaat hiervoor zorgen 

Nettie Baartman treedt toe tot het bestuur. Tineke neemt contact op met de K.v. K  

Tineke neemt op met de KvK om te vragen hoe het bestuur er bij hen uitziet en geeft 

Nettie door als bestuurslid. 

Mart Gaal wordt nogmaals benaderd om te vragen wat hij op dit moment doet.  

Tineke maakt een concept takenoverzicht 

5. Evaluatie inloopochtend 

Een en ander is prima verlopen. Jammer dat Marcel Deenen niet aanwezig was, er 

waren veel vragen voor hem. Ingrid heeft dit goed opgevangen. Er waren zo’n 50 

mensen aanwezig en de reacties waren goed.  

Tineke brengt 100 koppen koffie/thee in rekening en neemt contact op met Richard 

Jacobs i.v.m. de financiële afwikkeling. 

6. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


