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VISIE WIJK VLAKWATER I.Z. BESTEMMINGSPLAN “VLAKWATERBOS” 

Vooraf 

Wijkraad Vlakwater heeft in de week van 18 t/m 26 mei 2019 een enquête uitgezet middels 

een viervragen-formulier aan e-mailadressen van 260 (willekeurige) wijkbewoners. Daarop is 

een onverwacht hoge respons gekomen van 130 personen, d.w.z. van 50%!! 

De vragen betroffen: stiltegebied, bos- natuurbestemming met of zonder evenementen,  

geluidsversterking en een vrije opinievraag. 

Informatie werd aangeboden op wat verstaan wordt (moet worden) onder “stiltegebied” en 

bestemming “Bos-natuur”. Hiervoor werden de regels gebruikt, die door de Provincie 

Limburg respectievelijk de Gemeente Venray in deze zijn opgesteld. M.a.w.: hetgeen in deze 

enquête door de respondenten onder stiltegebied en bos-natuur wordt verstaan kan geacht 

worden in overeenstemming te zijn met hetgeen door Provincie en Gemeente met deze 

bestemmingsaanduidingen wordt bedoeld. 

De Uitslag 

De uitslag laat zich kort en duidelijk aldus weergeven: 

1. Vindt u dat het Vlakwaterbos als “stiltegebied” moet worden aangemerkt: 

Ja:        68,5%      =  89 personen 

Nee: 31,5%  =  41 personen 

2. Vindt u dat het Vlakwaterbos al nieuwe bestemming “Natuurgebied/bos” moet 

krijgen? 

Ja,  mét mogelijkheden voor een of meer evenementen: 39,2%  =  51 personen 

Ja,  zónder evenemententerrein:    56,2%  =  73 personen 

Nee, mag elke andere bestemming krijgen       4,6%  =    6 personen *) 

3. Vindt u dat in het Vlakwaterbos activiteiten mogen plaatsvinden, waarbij 

geluidsversterking wordt gebruikt? 

Ja: 24,6 %  = 32 personen 

Neen: 75,4 %   = 98 personen 

4. Hebt u nog suggesties of opmerkingen die van belang zijn? 

60 personen (= 45%) hebben hiervan gebruik gemaakt.  

 

*) Deze vraag bleek onduidelijk: Het antwoord “Neen” werd ook gegeven door mensen die  

bij vraag kozen voor stiltegebied en meenden daarom elke andere bestemming te moeten 

afwijzen 
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Conclusie en Visie Wijkraad Vlakwater namens de wijkbewoners:  

Uit de antwoorden op de eerste 3 vragen blijkt dat een grote meerderheid van de 

respondenten vindt dat het Vlakwaterbos zou moeten worden aangemerkt als “stiltegebied” 

(68,5%) en als bestemming “Natuurgebied/bos” (95,4%) zou moeten krijgen. Bij die 

bestemming wordt door de meesten dan weer aangegeven: “zónder evenemententerrein” 

(56,2%) en uit de antwoorden op vraag 3 blijkt, dat zelfs 75% van de respondenten vindt dat 

er geen activiteiten met geluidsversterking in het Vlakwaterbos zouden mogen plaats 

vinden. 

De suggesties en opmerkingen die bij vraag 4 door een 60-tal respondenten werden 

gegeven, blijken in allerlei variaties deze conclusie uit de eerste 3 vragen te bevestigen dan 

wel te ondersteunen:  

- Men is grote meerderheid voor behoud van het bos-natuurgebied 

“Vlakwaterbos” als “stiltegebied” voor het rustig recreëren, zoals dat in de 

provinciale regels voor een dergelijk gebied wordt aangegeven. 

- In velerlei variaties wordt aangegeven, dat men grote bezwaren heeft tegen 

grootschalige festiviteiten met geluidsversterking, zoals muziekfestivals, of zoiets 

als een Oktoberfest-Party. Er is wél begrip voor één of enkele, kleinschalige 

“gebieds-eigen” evenementen. M.n. worden veel genoemd: de Vlakwatercross en 

de kindervakantieweek. 

- Als “gebiedseigen” (te accepteren) terreinen worden genoemd: Het sport- en 

speelterrein, het Speelvlak, de stormbaan, het kabouterpad, de 

mindervalidenroute. 

- Het Pannenkoekenhuis (de “Perdstal”) past als zodanig volgens meerderen 

binnen het “Bos/natuur”-concept, maar niet als gelegenheid voor feesten en 

partijen (m.n. in de avonduren en op het terras buiten). Dit laatste ook niet 

wegens de overlast voor de nabije buurt(bewoners). 

- Diverse malen wordt gevraagd om goed onderhoud van het bos. 

 

Verder wordt een enkele keer gepleit voor: 

- Een afgebakend “losloopgebied” voor honden en vuilnisbakken voor 

hondenpoepzakjes 

- Terugkeer van een “recreatiemeer”,  

- Uitbreiding van het volkstuincomplex 

- Een kinderboerderij met educatieve functie 

- Geen verdere bebouwing aan de randen van het bos 

- Snelheidsbeperking op de Hoopweg (langs het bos), m.n. op kruising Hoopweg-

Aan de Dril. 

 

Wijkraad Vlakwater, 

Namens deze,  

Hans Visscher, lid wijkraad         Venray, 18-6-2019 


