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Beste buurt- en wijkbewoners, 

Als werkgroep Vlakwater hebben wij u in augustus en december 2013 geïnformeerd met betrekking 

tot wijkaangelegenheden. Voor alle ontvangen reacties willen wij u graag hartelijk bedanken. Wij 

informeren u nu graag opnieuw. 

 

Oprichting Stichting Wijkraad 

Op 4 februari 2014 is de Stichting Wijkraad Vlakwater officieel opgericht bij de notaris. Als eerste 

bestuurders zijn benoemd: Hans Visscher (voorzitter), Inge Adriaansens (secretaris), Pieter Weerts 

(penningmeester), Bart Jacobs (bestuurslid) en René Lenards (bestuurslid). Er is een rooster van 

aftreden opgesteld.  

Doel Wijkraad 
 
In alle dorpen en in de meeste wijken van Venray bestaan goed functionerende dorps- en wijkraden. 
Vlakwater had zo’n raad of platform niet en was daarmee ook niet bij de gemeente en bij het dorps- 
en wijkradenoverleg vertegenwoordigd. Met de oprichting van de Stichting Wijkraad Vlakwater is in 
deze leemte voorzien. 
 
Waartoe dient een Wijkraad? 
 
In de Statuten wordt het doel aldus omschreven: 

 
“… het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Vlakwater, samen met haar bewoners en 
bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven, het initiëren van 
initiatieven daartoe en het opsporen en ondersteunen van behoeften.”(art.2.1) 

 
Ook is vastgesteld op welke wijze de Stichting dit doel o.m. zal trachten te bereiken: 
 

“a. het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen in samenwerking met 
het particulier initiatief en de overheid om daaraan tegemoet te komen.  
b. het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen van de 
inwoners van de wijk Vlakwater met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu.  
c. het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door 
bewoners(groepen) wenselijk worden geacht. 
d. het behartigen van de belangen van de inwoners van de wijk Vlakwater bij overheid en andere 
instanties, onder andere door overleg, door het gevraagd en ongevraagd geven van advies 
omtrent aangelegenheden betreffende haar werkgebied.   
e. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in 
het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang 
van voorzieningen.” (art.2.2) 
 

Het leefklimaat in een wijk is uiteraard grotendeels afhankelijk van de bewoners. Het is dan ook 

noodzakelijk dat de Wijkraad uitgaat van wensen en ideeën van de bewoners en hen betrekt bij de 

verwezenlijking ervan. 

Daarom willen wij u ook op de hoogte houden van onze activiteiten: wij willen u er bij betrekken en 

graag door u gevoed worden met ideeën en adviezen.  

http://www.vlakwater.org/
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Wij roepen u graag op mee te werken aan projecten in commissies of werkgroepen! U kunt ons 

bereiken via onze website!  

Verslag eindejaarstreffen 

De wijkraad Vlakwater organiseerde op 29 december j.l. haar eerste activiteit: een eindejaarstreffen 

voor alle wijkbewoners. Het bleek een schot in de roos. Ruim 100 mensen uit de wijk bezochten het 

treffen in het Bouledrome waarbij ze kennis maakten met de boule-sport, maar zeker zo belangrijk 

vooral ook met elkaar.  

De voorzitter van de wijkraad, Hans Visscher, stelde het bestuur voor, gaf een toelichting op de 

activiteiten van de werkgroep met betrekking tot het Wijkontwikkelingsplan en presenteerde de 

nieuwe website van de wijk: www.vlakwater.org. 

Foto’s van het eindejaarstreffen staan op een besloten deel van de website. Om de foto’s te bekijken 

heeft u de inlognaam en het bijbehorende wachtwoord nodig. Wilt u hierover beschikken? Vraag er 

even naar via wijkraad@vlakwater.org. 

 

Nieuw op de website 

Onze website is voortdurend in ontwikkeling. Regelmatig wordt er (wijk)nieuws geplaatst. Om de site 

voor alle bewoners interessant te maken/houden willen we ook over andere zaken gaan publiceren. 

We denken daarbij bijvoorbeeld aan een belangrijk thema als ‘veiligheid in de wijk’ of een forum-

pagina waarop bewoners met elkaar in gesprek komen over zaken die men van belang vindt. 

Uiteraard zullen deze pagina’s niet voor de hele wereld beschikbaar komen, maar slechts voor 

wijkbewoners (achter een login-procedure).  

 

De toekomst? 

Wij gaan enthousiast verder met het uitbouwen van onze activiteiten en vertrouwen op een heel 

vruchtbare samenwerking met de vele actieve bewoners van onze ‘droom van een wijk’! 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater 
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