NOTULEN JAARVERGADERING
WOENSDAG 29 MAART 2017

Aanwezig: volgens presentielijst
1.

Opening
De voorzitter Wim Thielen opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom, in het bijzonder Annemiek de Wit en Henry Klein namens het Vincent van Gogh
Instituut en Siemen Halbersma namens de gemeente Venray. Hierna staat hij stil bij het recente
overlijden van de oud-voorzitter van onze wijkraad; Jody Curfs.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Spreekrecht publiek
Wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Notulen van de jaarvergadering van 9 maart 2016
Geen inhoudelijke opmerkingen. Wel de vraag om deze vooraf ook digitaal te publiceren.
Wilbert geeft aan dat deze dit weekend op de website te vinden zullen zijn. Met dank aan de
notulist wordt het verslag vastgesteld.
4.

Mededelingen
Geen

5.

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt toegelicht door de bestuursleden.
 De voorzitter Wim Thielen doet verslag van de vorderingen. Met de verbetering van de
fietsersoversteekplaats bij de Klaproos, zijn bijna alle punten uit het
wijkontwikkelingsplan gerealiseerd. Het enige punt dat overblijft is een verbetering van
de ontsluiting van het medisch centrum Antoniusveld vanaf de Stationsweg.
Doordat regenbuien steeds heviger worden, leidt dit tot problemen rondom de
noordzijde van de sigaar. Hiervoor is, op aangeven van de gemeente, samen met de
bewoners van het Antoniusveld gekeken naar een beter mechanisme voor het afvoeren
van het regenwater. Dit systeem is inmiddels gerealiseerd.
 Germy Thielen presenteert de activiteiten en wijkkrant. Het jaarlijkse wijkfeest is vorig
jaar niet georganiseerd. Dit komt doordat de inspanning voor het organiseren niet meer
in lijn waren met de opkomst bij het feest. Carnaval is wel weer gevierd in ’t Huukske,
waarbij o.a. Prins Piëlhaan aanwezig was. Hier is ook de paasactiviteit gehouden, wat
door het mooie weer goed is geslaagd. Het Toernooi dat voor 29 mei stond is op het
laatste moment afgeblazen doordat zich hiervoor te weinig mensen hebben aangemeld.
Over de garageverkoop op 3 juli is de activiteitencommissie zeer tevreden. De aandacht
in lokale media en het mooie weer zorgden voor veel bezoekers, ook van buiten de
wijk. Op 4 november is een puzzeltocht georganiseerd waarbij opdrachten in het donker
moesten worden uitgevoerd. Bij terugkomst was er voor alle deelnemers een hapje en
een drankje in de speciaal hiervoor geplaatste schirmbar. Na de jaarlijkse St. Maarten
optocht is de nieuwe audio-installatie voor het eerst gebruikt voor het vertellen van het
verhaal rondom deze weldoener.
De wijkkrant is vorig jaar 6 maal verschenen. Er is naar een goedkopere manier voor
het drukken gezocht. Hierdoor verschijnt deze voortaan tegen vergelijkbare kosten in
kleur. De hoop is dat de wijkkrant hierdoor voor de lezers en adverteerders
aantrekkelijker wordt.
 Wim Aerts geeft aan dat er bij het bestuur een vraag is binnen gekomen om de
speelplaatsen meer aan te passen op de ouder wordende jeugd in onze wijk. Hiervoor
heeft de gemeente de speeltoestellen op de driehoek Marga Klompéstraat-Wilhelmina
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6.

Sangerstraat-Aletta Jacobsstraat vervangen door een tafeltennis tafel, basketbal ring en
dubbele rekstok. De wipkip en het ronddraaiend plateau zijn blijven staan en een bankje
is erbij geplaatst.
Chris Holman geeft aan dat de hondenspeelweide goed wordt gebruikt. Ze hadden een
sponsoor voor het maaien, hiervoor is men nu op zoek naar een nieuwe.
Wilbert Litjens is vorige jaar gekozen tot voorzitter van het wijkradenoverleg. Hier
worden wijkoverstijgende thema’s besproken, denk aan de woonvisie of
onkruidbestrijding.
Voor GlaswebVenray wordt binnenkort opnieuw gestemd in de gemeenteraad,
aangezien de eerdere toegezegde financiële hulp mogelijk als ongewenste steun gezien
kon worden. Bij de hiervoor uitgeschreven aanbesteding was GlaswebVenray de enige
die heeft ingeschreven.

Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester, Marcel Borghs, licht het financiële jaarverslag en balans toe aan de hand
van een powerpoint presentatie, die is overgenomen van pagina 9 en 10 van het jaarverslag 2016
van de wijkraad Antoniusveld. Er zijn geen vragen over financieel jaarverslag en balans.
De Eigenvermogen posities zijn vermeld de balans. Het eigen vermogen van de stichting is
minder dan tweemaal de subsidie (jaarlijks en activiteiten) in 2016. De reserve in het
leefbaarheidsfonds is hoger dan tweemaal de jaarlijkse subsidie. Dit geld is bestemd voor de
aanleg van een extra ontsluiting op de Stationsweg en parkeervoorzieningen bij het Medisch
Centrum Antoniusveld. Hiervoor is in 2015 gecommuniceerd met de gemeente.
Petra Lenssen geeft aan dat de kascontrole op 22 maart, samen met Luc Egging,
steekproefsgewijs is uitgevoerd en dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden. Ze geeft
daarom een positief advies aan de vergadering om de financiën goed te keuren. Dit advies wordt
door de aanwezigen overgenomen.
Voor volgend jaar hebben Lei Heldens en Fedja de Römph aangegeven om de kascontrole te
willen doen.

7.

Bestuursverkiezing
Wim Aerts is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hij wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn inzet en overhandigd een bloemetje en een kleine attentie. Wim geeft hierop
aan de rol met veel plezier te hebben vervult.
Marcel, Chris en Wilbert hebben zich wel herkiesbaar gesteld. Allen worden door de aanwezigen
herkozen.

8.

Begroting 2016
De penningmeester Marcel Borghs licht de begroting voor 2017 toe.
De begroting van 2017 is vergelijkbaar met de uitgaven van 2016. De verwachting is dat de
wijkkrant iets goedkoper wordt.
De begroting wordt, met dank aan de penningmeester, vastgesteld.

9.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt

10. Thema: “Veranderingen om ons heen”
Allereerst laat Siemen Halbersma (Verkeersdeskundige) zien welke verkeerskundige
veranderingen spelen rondom het Antoniusveld. Veel is hierbij gekoppeld aan de wijzigingen die
bij de Deurneseweg gepland zijn. O.a. een verbinding tussen de Henri Dunantstraat en de
Stationsweg, aan de Oostrumse zijde van de A73, zal hierbij worden gerealiseerd, met name
bedoeld voor landbouwverkeer. De verwachting hierbij is dat het sluipverkeer door onze wijk zal
afnemen en de stationsweg wat drukker wordt. Ter hoogte van de Kwikfit staan hiervoor enkele
snelheid remmende maatregelen getekend. Hiernaast komt er bij
Bij de groenteboer komt een afslag naar het nieuw te realiseren winkelcentrum in het Brukske.
Door de aanwezigen wordt hierbij meer aandacht gevraagd van de gemeente voor de
overstekende fietsers. De getekende situatie kent veel overeenkomsten met die aan de Klaproos,
welke recent juist vanwege de onveilige situatie is aangepast.
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Annemiek de Wit (Manager integrale zorg) en Henry Klein (adviseur ruimtelijke ontwikkeling)
van VvGI vertellen over de ontwikkelingen op het Servaashof. Op het terrein, waar ongeveer
320 cliënten worden verzorgd, is met de gemeente een bestemmingsplan procedure gestart. Het
eerdere plan uit 2005 om hier 330 woningen te realiseren bleek door de financiële crisis die
hierna volgde niet haalvaar. Hierdoor is het totaal aantal te bouwen woningen bijgesteld naar
240. De woningen zullen worden gebouwd aan de zuidkant (tegen basisschool De Hommel) en
aan de noordoost zijde (St. Servatiusweg – Stationsweg). Vanuit de aanwezigen wordt de vraag
gesteld waarom de woningen worden gerealiseerd. Door VvGI wordt aangegeven dat dit met
name is door de verminderde behoefte aan de ruimte doordat mensen steeds langer thuis blijven
wonen.
Annemiek geeft nog aan dat ze op zoek zijn naar vrijwilligers voor de kinderboerderij, het liefst
volwassenen, kinderen onder begeleiding is ook een optie.
11. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor de bijdrage en sluit de jaarvergadering om 22:15 uur. Hij
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje ter afsluiting.
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