
Verslag overleg werkgroep bestuur Oranjebuurt 6 juni 2022 

Aanwezig: Roland,Marius,Eleonoor,Suzan en Piet      

      Bernadette en Jose hebben zich afgemeld 

1. Verslag 9 mei 

Meeste punten komen terug op de agenda 

T.a.v. groen de bomen wordt mensen die klachten over bomen/takken etc. hebben                                                    

aangeraden om hierover de gemeente te benaderen 

Er is nieuwe geluidsapperatuur aangeschaft, staat bij Roland. Over wegdoen van oude 

apparatuur worden aantal suggesties gedaan komt volgend overleg terug.       

2. Bernardstraat; Wethouder heeft informeel laten weten dat er in 2 lagen gebouwd moet 

worden, dus niet 3hoog. Wonen Limburg laat weten dat men binnen bestemmingsplan 

met nieuwe tekening bezig is.                

De plannen van Stevens hout houden we in de gaten, zien er goed uit 

3. Komende nieuwsbrief                   

* stukje over Eurotel als men klachten heeft zelf contact opnemen, er komt na de 

vakantie een inloop voor buurtbewoners. ( Piet)                   * 

*Franka gaat stukje over Treffers schrijven 

* Tom wordt gevraagd 2 zinnen over Kolkplein (aankondiging verdere info) te schrijven 

(piet) 

* Roland schrijft 2 zinnen over last van vernielen/overlast en contact opnemen met de 

Politie (vooral op schoolplein gericht) 

* Rob Keizers komt met info over aandacht in Oranjebuurt voor omgaan met resultaat 

van de warmtescans mogelijk komt hiernaast nog een extra brief  

* Eleonoor levert tekst aan voor hulp aan vluchtelingen 

4    Eurotel, zie hierboven, er is iets meer geluidsoverlast als mensen buiten bezig zijn, telnr.        

 met wie contact op te nemen staat op onze website.              

5    Overleg Petrus Banden        

 Kolkplein ontwikkelingen gaan verder, iedere week overleg met school en gemeente

 School wil nog steeds graag infoborden      

 Veel last van hangjeugd, vernielingen, glas op schoolplein, samen kijken wat we  

  eraan kunnen doen, in ieder geval politie informeren. Volgend overleg met Marcel 

 Deenen overleggen.        

 Voor gebruik van ruimte, koffie en thee tijdens bestuursoverleg wil directie geen geld

  zien                   

6.     Brief huurdersbelangenvereniging n.a.v. Bernardstraat gedoe. Roland schrijft kort 

antwoord : we zullen bij klachten mensen naar jullie verwijzen 

7.      Uitnodiging bijeenkomst Alzheimer vereniging met als thema burenhulp. Eleonoor 

neemt contact op met Bernadette en Ien 

8.      Brief over Kerkenvisie laten we links liggen 

9       Nog geen nieuwe bestuursleden , nieuwsgierig naar mogelijkheden die Jose zag 

10     Uitkomst warmtescans. Werkgroep duurzaamheid organiseert 28 sept. Een info 

meeting vooral oplossingsgericht, gemeente werkt hieraan mee.  



11.    Kolkplein, plannen afgelopen zondag zichtbaar gemaakt, na schoolvakantie 

proef met    eenrichtingsverkeer, waarvoor bij borden vrijwilligers worden gezocht. 

Men hoopt in januari met definitieve oplossing te komen 

12. Infobord. Moeilijk om vandalenproef iets te vinden, we gaan door met zoeken.  

Ze moeten kleiner worden dan de infoborden van Venray Bloeit Nijmegen heeft 

houten borden (Roland kijkt). Marius stelt voor onder logo’s “samen leven” te zetten.  

13. Treffers mogen 19 cent vergoeding per km bieden, moeten als werkgroep uitgave 

goedkeuren en hoogstens eens per maand bij Roland briefje in brievenbus doen. 

14. Voor overleg rond overlast van 2Switch tussen gemeente, 2Switch en oranjebuurt 

is 18 juli een happening in gemeentehuis. Vooral het leeghalen van huizen na 

overlijden leidt vaak tot afvalverwerking, en dat hoort hier niet thuis. 

15 Volgend overleg donderdag 1 september om 19.00 uur gevolgd door het steeds 

uitgestelde borreltje  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

 

 


