
Notulen online bestuursvergadering Oranjebuurt 
Datum: 8-12-2021 
 
Locatie: digitaal via Teams 
Aanwezig: Marius, Piet, José, Eleonoor, Susan, Bernadette, Roland (kopie notulen gaan naar Matt) 
 

1. Nieuwjaarsborrel: géén nieuwjaarsborrel in januari, allemaal te onzeker ivm corona-

maatregelen, we gaan voor het alternatief, een voorjaarsfeest. Nader uitwerken, volgende 

overleg. 

 

2. Stookwijzer: er is overlast in de buurt geconstateerd. Besluit, geen actie vanuit Bestuur, we 

gaan niet bemiddelen, dit is een taak van de Gemeente. 

 

3. Oranjetreffers: Helaas ligt het weer stil nadat  ze nét weer opgestart waren. Bernadette geeft 

aan dat ze bezig zijn met een leuke, blijvende kerstattentie voor de Oranjetreffers, dit gaan 

ze langsbrengen. Even belangstellend vragen hoe het met iedereen is. actie Bernadette: foto 

maken om op site te plaatsen. 

 

4. Bernhardstraat: Vervolg overleg is gepland op 15-12, Gemeente Venray en Wonen Limburg 

presenteren dan hun “nieuwe” plan, echter er is weinig verschil met eerdere plan. Het blijft 3 

hoog en het blijven 21 woonunits. Hiermee heeft Wonen Limburg géén alternatieven 

bekeken die meer rekening houden met de wensen vd buurt. Aanname is dus dat er flinke 

protest geluiden zullen klinken. Iedereen kan zich aanmelden om de presentatie bij te 

wonen, meer info via de website Oranjebuurt. Marius en Roland wonen in elk geval de 

bijeenkomst bij. 

 

5. Nieuwsbrief/kerstattentie: er volgt een korte brainstorm, besluit valt om het budget (dat 

vorig jaar aan Chocolaatjes is uitgegeven a 425,- ) nu gespaard wordt voor het voorjaarsfeest. 

We kiezen dit jaar voor een nieuwbrief in A5 formaat, iets dikker/luxer papier. Met daarop 

een kerstwens vh Bestuur, een tekst van Gerda vd Petrus Banden en wat korte nieuwsfeiten 

waarvoor verder verwezen wordt naar de website. Actie Susan (via Matt en Dagmar) Actie 

Eleonoor: Gerda vragen stukje 

 

6. Toevoegen Bestuursleden / UBO (KvK): oproep van Roland en Marius is om alle 

bestuursleden toe te voegen bij de KvK in UBO bestand. Actie: Bernadette, Jose, Eleonooor 

Susan, Piet → Kleurenkopie PP of ID kaart (foto en handtekening afplakken mag) + NAW 

gegevens + e-mail adres + mobiel doorgeven aan Marius (voorkeur zsm). 

 

7. Duurzame Goederen werkgroepen: Roland gaat een rondgang maken bij alle werkgroepen 

om te inventariseren welke duurzame goederen er al ooit zijn aangeschaft (en dus 

‘eigendom’ zijn vd Oranjebuurt, zoals geluidsinstallatie, serviesgoed, verlichting etc), de 

bedoeling is om deze vast te leggen en mogelijk gezamenlijk op te slaan (Inventarisatie van 

een geschikte ruimte) actie Roland. 

 

8. Oppas app: aanbod en vraag rondom oppassen op kinderen: hier wordt een aparte app-

groep voor opgezet, actie Roland/Matt.  

App voor 2e hands goederen: hier gaan we bij nader inzicht niet mee verder 



9. E-mail adressen Oranjebuurt: Roland gaat dit verder bespreken met Matt, er zal vanuit de 

site een algemeen e-mail adres komen met een doorkoppeling naar de werkgroepen. 

 

10. Budget / begroting PB: blijft staan, door overmacht (corona) zijn de plannen in de ijskast 

gezet waardoor alles vertraging oploopt maar later is dit budget nog zeker wel nodig. 

 

11. Financieel/ Jaarafsluiting: laatste facturen over 2021 opvragen bij alle werkgroepen om zo 

het financiële jaarverslag tijdig te kunnen afronden, actie Roland 

 

12. Conferentie Gemeente, recent bijgewoond door Piet en Marius: dit was een verrassend 

inspirerende bijeenkomst. Afdronk was dat we nog veel kunnen leren, we zijn als Bestuur  

redelijk traditioneel, maar we doen ook al heel veel wél en goed! Misschien samen de 

samenvatting / sheets eens bekijken. Afspraak iedereen: voortaan als je een bijeenkomst 

bijwoont een kort verslag (met evt foto) en de sheets op de website zetten (via Matt). 

 

13. Overig:  

- Het jaar is bijna ten einde, dwz dat het jaarverslag weer opgemaakt dient te gaan 

worden, voor 1 april 2022. Dus dit verder bespreken op volgende overleg. 

- Hoe/ wanneer gaan we jaarvergadering houden, tzt verder bek.ijken wat de maatregelen 

rondom Corona toelaten. 

- Voortgang Kolkwegplein? Actie Piet, inventariseren bij Tom 

- Piet zorgt voor presentje pensioneren conciërge Petrus banden 

- Piet zorgt voor uitnodigen Dave Groenen en vervangster bij volgende overleg (als we in 

persoon bij elkaar kunnen zijn), korte kennismaking. 

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 13 januari, 19.30 uur (locatie tzt bekijken, wat 

kan/mag: Petrus Banden, Eva, thuis bij Roland?) 

 


