
Verslag bewonersavond 16 april 2018 

  

Aanwezig: 42 personen uit de wijk 

en Jacob Beens, Robert Bardoel, Ferry van Haarst, Peter Hanen, 

Ingrid van Cleef en Diana Ummels. 

  

19.15 uur             

Ontvangst (Met koffie/thee en cake) 

  

19.30 uur             

Opening en welkom door H. Visscher, voorzitter Wijkraad 

  

De voorzitter, Hans Visscher, heet iedereen welkom. 

Vandaag leggen wij verantwoording af voor onze financiële 

huishouding, dit omdat de gemeente dit van ons vraagt i.v.m. 

toekenning van de subsidie. 

  

Verslag van Wijkraad: huishoudelijk gedeelte 

- verslag bewonersbijeenkomst 22 mei 2017 door de voorzitter 

   akkoord bevonden 

- secretarieel jaarverslag 2017 door de secretaris 

   akkoord bevonden 

- financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester 

   akkoord bevonden  

- verslag kascommissie 

   akkoord bevonden; de vergadering verleent decharge aan het 

   bestuur voor het gevoerde beleid, onderstreept door applaus van 

   allen. 

 

“Op 1 januari 2017 en 31 december 2017 bedroeg het saldo van de 

betaalrekening € 486,13 respectievelijk € 755,52.  

En op 1 januari 2017 en 31 december 2017 bedroeg het saldo van de 

spaarrekening € 11.259,14 respectievelijk € 13.078,94. 

Het saldo van nog te betalen en nog te ontvangen bedroeg op 31 

december 2017 € 1.298,74. 

Het eigen vermogen van de dorps-/wijkraad bedroeg op 31 december 

2017 derhalve € 12.536,-. 

  



Dit eigen vermogen ligt boven de drempel van tweemaal de 

gemeentelijke jaarsubsidie (organisatie- en leefbaarheids-subsidie)." 

 

- begroting 2018 

   akkoord bevonden 

 

- René Lenards licht het plan toe betreffende het pad door het bos en 

vertelt dat er op 21 mei een buurttreffen is in het Odapark met om 

11.00 uur koffie en gebak, 13.00 uur rondleiding van de expositie en 

afsluiten om 13.30 uur. 

 

-rondvraag: schommel op speelveldje aan de Merseloseweg zou 

vervangen moeten worden zegt mevrouw Pelzers. Wijkraad geeft dit 

door aan gemeente. 

 

20.00 uur 

Inhoudelijk deel 

 

Presentatie voorstel en toelichting van het Aktieplan verkeersveilig-

heidsvoorzieningen voor de wijk Vlakwater door de heer Jacob Beens 

van de gemeente Venray. Dit plan staat inmiddels ook op de website.  

Tijdens de presentatie is allereerst ingegaan op fase 1, de aanpak van 

de Hoenderstraat. De maatregelen,  die zijn voortgekomen uit 

jarenlang overleg van de gemeente met de commissie verkeer en 

aansluitend onlangs geaccordeerd  door de klankbordgroep van 

bewoners, werd door de aanwezigen in de zaal geaccepteerd. Jacob 

Beens gaf daarbij duidelijk aan dat slechts de financiering voor deze 

eerste fase nu gereed is en dat er dan ook spoedig met de uitvoering 

van deze eerste fase gestart gaat worden.  

Daarbij kondigde hij ook aan dat de verlichting in de Hoenderstraat, 

die stamt uit de tijd toen er nauwelijks nog bebouwing was, zal 

worden aangepast tot een experimentele intelligente verlichting die 

meer verlichting geeft als het nodig is en afzwakt als er geen verkeer 

is en er weinig verlichting wordt gevraagd. 

  

Aansluitend in de discussie werd snel duidelijk dat er bij de 

aanwezigen tevens zorgen leven over de verkeersonveiligheid op de 

Merseloseweg. Dit is uitgebreid aan de orde gekomen. Het grootse 



knelpunt is thans nog de onzekerheid over de toekomst van het 

ziekenhuis. De Merseloseweg vormt namelijk voor het ziekenhuis de 

belangrijkste ontsluitingsweg. Daarbij is met een toekomstige gehele 

aanpak van de Merseloseweg heel veel meer geld gemoeid. De 

gemeente heeft wel toegezegd om de verkeersbewegingen op de 

Merseloseweg ook extra te blijven monitoren. 

  

Ook werd de visie van de gemeente gedeeld dat er een toekomstige 

buitenring komt voor fietsers om van Veltum naar Vlakwater te 

kunnen fietsen als alternatief voor de drukke singels. 

  

In de hele wijk Vlakwater wordt in net als in de andere wijken van 

Venray, ook een 30  km zone ingevoerd. 

  

Afsluitend zijn aanwezige mensen uitgenodigd om de plannen nader 

te bekijken en op- en of aanmerkingen door te geven aan de wijkraad 

die deze samen met de gemeente  op toegevoegde waarde gaat 

beoordelen. 

Als afsluiting werd nogmaals door Jacob Beens benadrukt dat de 

gemeente verder in overleg gaat met de commissie verkeer en de 

klankbordgroep bewoners, om met name de volgende fasen goed en 

beter vorm te geven.  Toekomstige input vanuit de wijk is daarvoor 

erg welkom. Echter is er voor de uitvoering nu nog geen geld 

beschikbaar. Dat geld zal de gemeenteraad in latere fase eerst nog 

moeten toekennen.   

 

Toelichting plan van aanpak Werkgroep “Lief en Leed” 

Presentatie door Inge Adriaansens. Plan is terug te lezen op de 

website. 

 

Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje  

 

Sluiting om 22.00 uur. 


