Verkorte notulen Vergadering Dagelijks Bestuur Wijkraad Molenakker

Datum
Aanvangstijd
Einde

14.04.2022
20.00 uur
22.20 uur

Aanwezig bestuur

Rob Conemans
Helmert van Scherpenzeel
Jo Zegels
Leon Nijnens

Voorzitter
Veiligheid en Vicevoorzitter
Grijs/Groen
Penningmeester

Afwezig

Alex Grijmans

Secretaris

Gasten

Réni Peeters
Roel van der Heide
Isabel Knossen

Cybercriminaliteit
Cybercriminaliteit Gem. Weert
Whatsapp groep

Besproken onderwerpen:

Gasten:
Réni Peeters en Roel van der Heide, beiden bewoners van Molenakker, geven uitleg over de vorderingen van het gemeentelijk project cybercriminaliteit. Zij leggen het programma uit dat nog in ontwikkelingsfase is. Als zij gereed zijn, nemen zij contact op met Wijkraad Molenakker om samen de
voorlichting op te pakken.
Isabel Knossen presenteert zich als de nieuwe coördinator buurtpreventie Whatsapp groep m.b.t. de
veiligheid in de wijk.

Overleg/ vergaderingen:
✓ Arbeidsmigranten hotel voorlichting is door Rob en Jo bijgewoond. Goed verhaal, waarbij
wijkraad heeft aangegeven om ook de bewoners erbij te betrekken. De wijkraad is geen
belanghebbende, de bewoners wel. Zij gaan eerst voorstel verder uitwerken en dan komen zij terug bij de partners.
✓ Project eenzaamheid ligt even stil i.v.m. drukte van bestuursleden.
Werkgroep Grijs/Groen:
•
De beloofde aanpassingen van de illegale oversteekplaats turborotonde zijn nog steeds niet
gerealiseerd. Gemeente wordt aangesproken op haar toezeggingen.
•
De bovenlaag van de jeu de boule banen is extreem slecht. Gemeente wordt verzocht om
gravel te storten zodat de banen weer bruikbaar worden. Zou zonde zijn als wij een goed
sociaal project hebben opgezet, dit zou struikelen over een vrachtwagen gravel. De gebruikers zijn zelf genegen om het gravel aan te harken.
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Evenementen:
✓ Op 3 juli vindt er een Rommelroute plaats. De organisatie bestaande uit diverse wijkbewoners hebben dit initiatief genomen. De wijkraad zal communicatief ondersteunen en de kosten voor flyers e.d. voor haar rekening nemen.
✓ De organisatie zeskamp i.s.m. Laarderveld en Laar gaat niet door.
Communicatie:
Wijkkrant wordt voor Pinksteren, eind mei, uitgegeven.
Nieuwe vergaderdata 2022:
14 juni
13 september
11 oktober
13 december
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