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Beste buurt- en wijkbewoners,
Om u op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws in de wijk sturen wij u deze nieuwsbrief. Wij
willen ook u enthousiast maken onze droom van een wijk nog mooier te maken en roepen u daarom
graag op mee te werken aan projecten in commissies of werkgroepen! U kunt ons bereiken via onze
website www.vlakwater.org of via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.
Leefbaarheidssubsidie gemeente
De door ons bij de gemeente aangevraagde periodieke subsidie voor
activiteiten op het gebied van leefbaarheid is toegekend. Heeft u ideeën
over leefbaarheidsprojecten in de wijk dan horen wij dat graag van u!

Enquete Molenklef
De ‘Molenklef’ behoort gemeentelijk formeel tot de wijk Vlakwater. In
2004 is bij de oprichting van de wijkraad t.b.v. het noordwestelijk deel
van de wijk Centrumwest op verzoek van de gemeente ook het
aanpalende Molenklef in haar werkgebied opgenomen, o.a. omdat er
toen voor de wijk Vlakwater nog geen wijkraad bestond of in oprichting
was. De belangen van Molenklef zijn sindsdien dus door wijkraad
Noordwest behartigd.
Begin 2014 is echter ook voor de wijk Vlakwater een wijkraad opgericht. Dit is gebeurd naar
aanleiding en op basis van een in de loop van 2012-2013 tot stand gekomen wijkontwikkelingsplan
voor Vlakwater, dat door de gemeente is goedgekeurd en vastgesteld. Daarbij zijn de bewoners van
Vlakwater (inclusief die van de Molenklef) nauw betrokken geweest. Dit wijkontwikkelingsplan
(WOP) kunt u vinden op de website van de wijk Vlakwater: www.vlakwater.org.
In onderling overleg tussen beide wijkraden is besloten om eind oktober de bewoners van de
Molenklef middels een enquête te vragen of zij de belangen van hun buurt in de toekomst graag
gecoördineerd en behartigd willen zien door de wijkraad Noordwest dan wel door de wijkraad
Vlakwater.
De uitslag van de enquête zal bepalend zijn voor de definitieve indeling per 1 januari 2015.
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Burgers van Venray
Wat wil de Venrayse burger eigenlijk? Venray heeft een eigen
pollingsite. Op deze website wordt maandelijks een stelling gepubliceerd
waar inwoners van Venray op kunnen reageren. De site is een initiatief
van enkele inwoners van Venray en wordt onder andere ondersteund
door het nieuwsblad Peel en Maas.
U kunt Burgers van Venray vinden op www.burgersvanvenray.nl of via het menu op onze wijkwebsite.

GlaswebVenray
GlaswebVenray heeft voor de derde keer subsidie ontvangen van de
gemeente Venray. Het college besloot de pas opgerichte stichting een
bijdrage te geven van 30.000 euro. Het bedrag is bedoeld om de
aanloopkosten van dit jaar te kunnen betalen. Daarmee komt de totale
subsidie op 48.500 euro.

In juli 2013 kreeg GlaswebVenray de eerste bijdrage van 3.500 euro om een haalbaarheidsonderzoek
uit te voeren naar een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Venray. In februari 2014 werden de
positieve uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Nog voor de zomervakantie werd in alle
dorpen en wijken in Venray een informatieavond georganiseerd. De werkgroep, voortgekomen uit de
dorps- en wijkraden, werd omgezet in een stichting.

Beheer openbare ruimte
De gemeente Venray heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan.
Deze participatie wordt binnen diverse aandachtsgebieden, waaronder
de openbare ruimte in de praktijk gebracht, veelal binnen het verband
van bestaande verenigingen en/of maatschappelijke organisaties.

‘De Combinatie’ wil, in eerste instantie met een pilot, in de praktijk ervaring op doen met
burgerparticipatie waarbij bewoners, mensen met een WSW-achtergrond (we noemen ze de
‘uitvoerenden’) en bedrijven samen werken om een optimaal rendement met de beschikbare
middelen te bereiken. De Combinatie is van mening dat het meest optimale resultaat bereikt kan
worden als het (lokale) bedrijfsleven de organisatorische taken van dit werk op zich neemt, de
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uitvoerenden aanstuurt en de werkzaamheden die buiten de capaciteit van de uitvoerenden en de
bewoners vallen ter hand neemt.
Voor uw wensen, suggesties, klachten of ideeën m.b.t. het beheer van de openbare ruimte, de
inrichting, het onderhoud of de voorzieningen kunt u als wijkbewoner elke dinsdag (van 11.00-12.00
uur) terecht op het wekelijkse inloopspreekuur in wijkcentrum ’t Schöpke in Veltum.
Meer informatie kunt u vinden op http://www.decombinatievenray.nl/.

Het werkgebied van De Combinatie.

Inloggegevens besloten deel website
Heeft u al de inlognaam en het bijbehorende wachtwoord om het besloten deel van de website te
kunnen bekijken? Vraag er even naar via wijkraad@vlakwater.org.
Nieuwsbrief
Kent u mensen die onze nieuwsbrief nog niet per e-mail ontvangen? Geef het even door via
wijkraad@vlakwater.org.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
Stichting Wijkraad Vlakwater
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