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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.
Eindejaarstreffen 2014
Op 28 december vond het eindejaarstreffen plaats in het bouledrome. Vele tientallen wijkbewoners
hebben de kou en de sneeuw getrotseerd om dit treffen te bezoeken. Het was een gezellige middag
met veel ruimte voor gesprek.
Hieronder treft u het welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad aan:
Goedemiddag allemaal,
Hartelijk welkom op deze tweede editie van het ‘Eindejaarstreffen’ van Vlakwater. We zijn als
Wijkraad blij u – evenals vorig jaar – in dit Bouledrome te mogen begroeten.
Begin dit jaar is de Wijkraad Vlakwater formeel opgericht.
Voor wie ons nog niet kent wil ik u even voorstellen aan de mensen die nu het eerste bestuur van de
Wijkraad Vlakwater vormen. Het zijn: Inge Adriaansens wonend in de Werckenslaan, Bart Jacobs van
de Korte Drilweg, René Lenards van de Ellerbecklaan, Pieter Weerts uit het Biezenvenneke en ik zelf,
Hans Visscher, en ik woon aan de Alaertslaan.
Het doel van een wijkraad is – en zo wordt het in de stichtingsakte geformuleerd - : ‘het bevorderen
van de leefbaarheid in de wijk, samen met haar bewoners…enz.’ Daarnaast is de wijkraad bij de
gemeente ook spreekbuis en belangenbehartiger van de wijk. In dát kader hebben we dit
Eindejaarstreffen opnieuw willen organiseren en wel om elkaar als wijkbewoners te kunnen
ontmoeten en goede wensen voor het nieuwe jaar met elkaar te kunnen delen.
Maar we kunnen elkaar ook op een andere manier treffen, nl. bij het spel van het boulen. Vanaf drie
uur kunt u zich in de sporthal onder leiding van enkele ervaren boulespelers met elkaar meten. Dank
aan het Bouledrome, en in het bijzonder aan Edgar en Toni Ikkert, die ons hier op zondagmiddag
willen ontvangen.
U heeft buiten de caravan zien staan van GlaswebVenray. Aangezien het
Glasweb een initiatief is geweest van de gezamenlijke Wijk- en
Dorpsraden en de gemeente, willen wij u de gelegenheid bieden zich
daarover te laten informeren door de mensen van het Glasweb en de
providers. U kunt hen benaderen met uw vragen en eventueel kunt u
zich ook aanmelden als potentiële klant of zelfs als lid. Want het beheer
van het glasvezelnet wordt een coöperatie van de abonnees, dus van de
gebruikers zelf! Helaas zal onze wijk pas op het glasvezelnet worden
aangesloten als 30% van huishoudens zich daarvoor aanmeld! Dus wil ik u aanbevelen uzelf te
informeren en een eventuele aanmelding te overwegen.
Stichting Wijkraad Vlakwater
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Het afgelopen jaar zijn er in het kader van de belangenbehartiging twee zaken aan de orde geweest.
Ten eerste: op verzoek en initiatief van één van de bewoners – Peter ter Huurne - heeft de wijkraad
kunnen bewerkstelligen dat de geplande bomenkap op de Merseloseweg geen doorgang heeft
gevonden en dat in de plaats daarvan enkele andere bomen, die wél problemen geven of ziek zijn,
gekapt gaan worden. Veel wijkbewoners hebben deze actie positief ondersteund. Dank voor de vele
e-mails die wij hierover van u mochten ontvangen.
Daarnaast is er een enquête gehouden onder de bewoners van de
Molenklef. De belangen van Molenklef werden de laatste tien jaar
behartigd door wijkraad Noordwest. Nu ook voor de wijk Vlakwater –
waartoe Molenklef officieel behoort - een wijkraad is opgericht zijn de
bewoners van Molenklef gevraagd zich uit te spreken over de vraag door
welke wijkraad zij hun belangen willen laten behartigen: die van de wijk
Noord-West of van Vlakwater. Van de 136 huishoudens is er een respons van 84 geweest. Een
opkomst derhalve van meer dan 61%! Aangezien een ruime meerderheid koos voor de wijkraad
Vlakwater, zal onze wijkraad vanaf 1 januari 2015 ook de belangen van de Molenklef officieel
behartigen. De bewoners van de Molenklef, wil ik hier dan ook speciaal welkom heten.
Dan loopt er een project ‘Verkeer en veiligheid’, waarbij met name op dit moment de verkeerssituatie
van de Hoenderstraat onze aandacht heeft. Bart Jacobs heeft dit project onder zijn hoede en zal
daarover zo spoedig mogelijk met de nieuwe verkeersdeskundige van de gemeente in verder overleg
treden. Wanneer u als belanghebbende bewoner daarbij betrokken wilt worden of ideeën of wensen
hebt, neem met Bart contact op, nu of via e-mail of website.
De Wijkraad kan in de toekomst natuurlijk niet werken aan uw belangen en wensen zonder Uw
ideeën en suggesties. We houden ons daarvoor dan ook van harte aanbevolen. U kunt ze kwijt via
onze website. De wijkraad heeft – dank zij Pieter Weerts - een eigen prachtige website! Neemt u af en
toe eens een kijkje: www.vlakwater.org.
Mocht u nu reeds bepaalde suggesties in het kader van de leefbaarheid van onze wijk hebben: laat
het ons weten! Spreek iemand van ons aan of schrijf het ons. De gemeentelijke subsidie die de
wijkraad ontvangt is juist bedoeld om eigen leefbaarheidsprojecten te kunnen financieren!
Onze wijk heeft geen wijkkrant, maar gebruikt moderner communicatiemiddelen: onze website en email. Laat ook uw e-mailadres bij ons achter, zodat wij u onze nieuwsbrief of nieuwsberichten kunnen
sturen en zo contact met u kunnen hebben.
En tenslotte: als u vandaag of morgen nog ergens flyers aan bomen ziet, wees zo vriendelijk die te
verwijderen. Het kan zijn, dat wij zelf niet alles opgeruimd krijgen.
Dan wens ik u vandaag een gezellige middag toe, en alle goeds voor 2015, in een wijk waarin het
prettig en goed samenwonen is.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
Stichting Wijkraad Vlakwater
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