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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. 
Tijdens de uitermate goed bezochte bewonersbijeenkomst op 13 april j.l. waren er diverse mensen 
met goede ideeën. Om deze ideeën uit te werken roepen wij 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.  

 
Bezoek College van Burgemeester en Wethouders 

 Op maandag 11 mei 2015 sprak de wijkraad met een afvaardiging van 
B&W. Burgemeester Hans Gilissen en wethouder Jan Loonen maakten 
met onze nog jonge wijkraad kennis om te weten wat er speelt in onze 
wijk en te weten wie de gezichten achter de namen zijn. Wethouders 
Lucien Peters en Ike Busser waren wegens andere verplichtingen helaas 
afwezig. De opvolger van wethouder Hans Teunissen is nog niet 
benoemd en was er daarom ook niet bij. 

 

 

 
We spraken o.a. over de bomenkap Merseloseweg en over de uitstekend bezochte eindejaars-
treffens en bewonersavond in april j.l.  Onze zorgen over de vergrijzing in de wijk en de daarmee 
samenhangende problematiek werd gedeeld. Leegstand van woningen en mogelijke vereenzaming 
van alleenstaande ouderen in de relatief grote woningen in onze wijk is een zorg. Hoe bevorderen we 
de cohesie in de wijk, hoe maken we de ‘noaberzorg’, het op elkaar letten, beter?  

Ook over de verkeersveiligheid in de wijk spraken we uitgebreid met als hoofdzaken de door te snel 
verkeer onveilige Hoenderstraat, de gevaarlijke drukte en het ontbreken van fietspaden op de 
Merseloseweg en de ontoereikende verlichting op de Hoopweg.  

Het was een zinvol gesprek waarbij ons handreikingen zijn gedaan hoe e.e.a. in gang te zetten. 

 

Burendag 26 september 2015 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Het is een dag 
die in het teken staat van het vieren en bevorderen van contact tussen 
buren. Dit jaar vieren we de Burendag op zaterdag 26 september. 
 
 

Het is een dag waarop u gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en 
de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer 
en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 
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Zij ondersteunen hier graag bij. Ze stellen hier zelfs een bedrag van 450 euro per straat voor 
beschikbaar om de Burendag mee te ondersteunen. Dus koppen bij elkaar en aan de slag voor de 
organisatie van jullie Burendag 2015! Aanvragen kan vanaf 22 juni. Wacht niet te lang want het 
Oranje Fonds heeft dit jaar een beperkt budget beschikbaar en Op=op! Op de 
website www.burendag.nl staat uitgebreide informatie hoe u in aanmerking kunt komen voor dit 
bedrag. 
 
Wilt u zelf ook iets organiseren tijdens de Burendag en kunt u daar ondersteuning bij gebruiken. 
Neem dan contact op met de bewonersondersteuners van Synthese: t.vangelder@synthese.nl of 
0478 - 51 73 60. 
 
Zo nodig kan ook de Wijkraad een bescheiden financiële ondersteuning beschikbaar stellen.  
 
 
 
Venray krijgt glasvezel! 
 

Maandagavond 8 juni hebben de gezamenlijke wijk- en dorpsraden van 
de gemeente Venray unaniem ja gezegd tegen de verdere ontwikkeling 
van GlaswebVenray. Onze wijk hoort bij de vier ‘gele’ gebieden van het 
centrum. Dank daarvoor! 
 

 

 

Aanmeldingen vóór de start van graafwerkzaamheden in de straat ontvangen een gratis modem en 
aanleg glasvezel tot in de woning. 

Wordt na de start van de graafwerkzaamheden uw straat ook aangelegd en u bent nog geen klant 
dan zal de glasvezel tot ongeveer aan de erfgrens worden aangelegd. Meldt u zich later alsnog aan 
dan zijn de actuele kosten voor eigen rekening (tenminste € 250,-). 

In straten, of delen daarvan, waar vóór de start van de graafwerkzaamheden geen aanmeldingen zijn 
bestaat de kans dat er geen glasvezel wordt aangelegd. 

Het beheer van het glasvezelnet wordt door de coöperatie van de abonnees, dus door de gebruikers 
zelf, gedaan! Vlakwater heeft voor aanleg nog slechts enkele tientallen aanmeldingen nodig! 
www.glaswebvenray.nu 

  

Tweede Transformatietafel door inwoners van Venray 

Maandagavond 13 juli is er een workshop ‘Durf te vragen’ in het 
gemeentehuis.  
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Deze tweede Transformatietafel is een vervolg op de eerste die de gemeente in februari 
organiseerde. Deze keer organiseert een aantal inwoners uit Venray de bijeenkomst. De opzet is 
prikkelend en nodigt uit tot dialoog. De workshop wordt geleid door Setheater. Setheater neemt de 
aanwezigen mee op onderzoek door het thema ‘Durf te vragen’. Setheater toont, vraagt, luistert, vat 
samen. Setheater prikkelt en leidt de dialoog. Want die staat centraal: de dialoog. De dialoog over 
‘durf te vragen’. 

In dialoog over hulpvragen 

Iedereen is welkom tijdens de workshop over hulpvragen. Want om hulp vragen of juist hulp 
aanbieden is niet vanzelfsprekend. Er komt kwetsbaarheid bij kijken. Je wilt graag hulp aanbieden, 
maar wilt ook iemand in zijn waarde laten. Je doet het zo graag allemaal zelf, maar eigenlijk lukt het 
niet meer. Setheather heeft aandacht voor dit soort vraagstukken. 

  

Wilt u meedoen aan deze workshop? Het programma start om 19.30 uur. Meld u dan uiterlijk 6 juli 
aan via transformatietafel@venray.nl. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater 
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