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Beste buurt- en wijkbewoners, 

Hartelijk dank voor uw reacties op onze vorige nieuwsbrief!  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!  

 

Verkeersveiligheid Hoenderstraat 

Een belangrijk aandachtspunt voor ons als wijkraad is de 

verkeersveiligheid van o.a. de Hoenderstraat. Er wordt vaak erg hard 

gereden. Samen met de Wijkraad Noord West zullen wij voor de 

aanwonenden een enquête samenstellen om hun mening en mogelijke 

oplossingen hieromtrent te inventariseren. Daarna kunnen we met de  

gemeente aan tafel!  

 

Verkoop Perdstal 

De gemeente Venray heeft de Perdstal, het voormalige onderkomen 

van Harmonie Euterpe, verkocht. De nieuwe eigenaar, Venraynaar Paul 

Franssen, wil samen met de stichting Stadsbos Vlakwater het gebouw 

en het bosgebied rondom De Perdstal, dat een pannenkoekenhuis gaat 

worden, verder ontwikkelen tot een stadsbos. Daarbij wordt onder 

meer samengewerkt met ’t Speelvlak en de stichting Meer dan Gaaf, 

waardoor mensen met een beperking hier een dagbesteding krijgen. 

Lees meer op de website van Peel en Maas. 

 

 

GlaswebVenray 

Door de dorps- en wijkraden van Venray is de stichting GlaswebVenray  

bij de notaris opgericht. De stichting streeft naar de aanleg van een 

geheel dekkend glasvezelnetwerk in de gemeente Venray. 

Waarschijnlijk wordt de stichting eind dit jaar omgezet in de coöperatie 

GlaswebVenray. Er zijn nog een aantal informatieavonden om de 

burgers te informeren. De data kunt u vinden op 

www.glaswebvenray.nu. Voor de wijk Vlakwater is een informatieavond gepland op dinsdag 17 juni 

in de huiskamer van het ziekenhuis. Een uitnodiging voor deze avond zult u nog ontvangen. 

 

Beheer openbare ruimte 

In onze wijk en in Veltum is een pilot gestart om het onderhoud van de 

openbare ruimte te laten uitvoeren door mensen met een WSW-

achtergrond in een bedrijfsmatige setting, nl via ‘De Combinatie’ (een 
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samenwerkingsproject van Gebr. Thijssen en Gunhoek de Hoveniers). Bijkomend doel is om inspraak 

en medewerking van de eigen wijkbewoners in deze mogelijk te maken.  

Iedere  week is er op woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur een inloopspreekuur in Wijk 

Ontmoetings Centrum ‘t Schöpke in Veltum. 

Binnenkort komt hiervoor een speciale website in de lucht (http://www.decombinatievenray.nl/).  

Via onze eigen website zullen wij u nader informeren. Lees meer bij Peel en Maas: 

http://www.peelenmaasvenray.nl/2014/04/08/uitvoering-pilot-beheer-openbare-ruimte-van-start/ 

 

Beursvloer Venray 

De Maatschappelijke Beursvloer Venray vindt plaats op 19 juni 2014 van 

17.00 -18.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Hier komen 

vraag en aanbod van bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 

organisaties samen. Gedurende de beurs handelen de deelnemers, 

zonder betaling, in kennis, diensten en producten. Meer informatie op 

de website: http://beursvloervenray.nl 

 

Keep it Clean Day 

Op vrijdag 19 september wordt wederom de internationale ‘Keep it 

Clean Day’ georganiseerd. Zoveel mogelijk vrijwilligers proberen in één 

dag tijd al het zwerfvuil in hun gemeente op te ruimen. Vorig jaar deden 

maar liefst zo’n 1500 kinderen en vele tientallen volwassenen actief 

mee! Rooster uw agenda vrij en doe mee!  

 

 

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 
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