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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. 
Graag roepen wij u 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.  

 

Veilig verkeer in Vlakwater 

Naar aanleiding van een verzoek van Jacob Beens (verkeerskundige 
Gemeente Venray) willen wij u uitnodigen zitting te nemen in een 
werkgroep om een plan voor een 30 km-zone Vlakwater op te stellen 
(voor de komende jaren). Is het wenselijk om Vlakwater in te richten als 

een 30 km-zone?  Zo ja, wat is hiervoor nodig?  

Naast de functie en vormgevingsaspecten van de infrastructuur is het erg belangrijk te weten hoe het 
huidige gebruik eruit ziet en welke knelpunten/problemen bewoners op dit moment ervaren. Maar 
misschien nog belangrijker: welke wensen leven er bij de bewoners ten aanzien van de toekomstige 
inrichting van de wijk Vlakwater.  

Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar bewoners vanuit verschillende delen van Vlakwater, 
bijvoorbeeld Aan de Dril, Korte Dril, Hoenderstraat, Hagelweg, Hoopweg, Merseloseweg en 
eventueel een vertegenwoordiging vanuit het ziekenhuis. 

Wilt u meewerken/-denken? Stuur een e-mail naar wijkraad@vlakwater.org!  

 

Burgers houden stoep onkruidvrij 

Het college wil bewoners inzetten om stoepen in de buurt onkruidvrij te 
houden. Vanaf volgend jaar is het gebruik van chemische middelen 
(glyfosaat) op verhardingen in de openbare ruimte verboden. 
Alternatieve middelen zijn vier tot vijf maal duurder. De gemeente wil 

het huidige beschikbare budget echter niet verhogen. In plaats daarvan wil zij bewoners en 
verenigingen erbij betrekken zoals nu al gebeurt bij het inzamelen van oud papier. De clubs zouden 
tegen een kleine vergoeding op trottoirs en andere verhardingen onkruid kunnen bestrijden. De 
gemeente heeft volgend jaar een budget van 57.000 euro. Dat is te weinig om alle dorpen en wijken 
onkruidvrij te houden. Onkruidbestrijding zal daarom alleen nog gebeuren in gebieden waar de 
burgers minder betrokken zijn bij de openbare ruimte zoals langs de singels, de toegangswegen en in 
delen van het centrum. 

Heeft u ideeën hoe dit in Vlakwater aan te pakken? Laat het ons weten via wijkraad@vlakwater.org. 

 

 

 

http://www.vlakwater.org/
http://www.vlakwater.org/
mailto:wijkraad@vlakwater.org
mailto:wijkraad@vlakwater.org
mailto:wijkraad@vlakwater.org


Nieuwsbrief Wijkraad  Vlakwater  December 2015 

Stichting Wijkraad Vlakwater 
www.vlakwater.org - KvK 59909811 - IBAN NL66 RABO 0151 9791 46 - Secretariaat: Werckenslaan 6 5801HW Venray 

 
Bospad Aan de Dril - Kempweg 
 

Het bospad tussen Aan de Dril en de Kempweg is een goede fiets-
verbinding tussen Veltum en Vlakwater. Dit pad is half verhard, maar is 
door achterstallig onderhoud toe aan verbetering. Stan Olieslagers heeft 
hierover contact opgenomen met ‘De Combinatie’ (het bedrijf 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte in onze 
wijk). De Combinatie komt met  voorstellen.  
 

 

 

 

 

Eindejaarstreffen 

Op 27 december a.s. wordt, al bijna traditioneel, een eindejaarstreffen 
georganiseerd om 14.30 uur in het Bouledrome gelegen aan het 
Speulpark in de wijk. Alle bewoners van de wijk zijn hier welkom om 
elkaar te ontmoeten. Voor de liefhebbers is er gelegenheid tot boulen. U 
kunt zich dan ook opgeven als deelnemer aan de WhatsApp groep 
‘Wijkalert Vlakwater’! Zie de bijlage voor de spelregels! 

 

 

BuurtWhatsApp groep ‘Wijkalert Vlakwater’ 

 

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich uitsluitend richt op het signaleren van verdachte 
situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne 
vorm van buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor 
de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere 
hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten 
houden. 

http://www.vlakwater.org/


Nieuwsbrief Wijkraad  Vlakwater  December 2015 

Stichting Wijkraad Vlakwater 
www.vlakwater.org - KvK 59909811 - IBAN NL66 RABO 0151 9791 46 - Secretariaat: Werckenslaan 6 5801HW Venray 

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel 
gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte(n) in de gaten houden. Ondertussen kan de politie 
worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In Nederland zijn inmiddels al bijna 1000 buurten 
met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de 
BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal 
woninginbraken is in sommige wijken gedaald. In de bijlage treft u meer informatie aan over deze 
WhatsApp-groep. Wilt u zich direct aanmelden voor deze groep? Stuur uw mobiel telefoonnummer, 
naam en e-mailadres naar wijkraad@vlakwater.org.  

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens bij het Eindejaarstreffen op 27 december, 

Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater 
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