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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.
Verslag Bewonersbijeenkomst 13 april
Aanwezig: ca 60 bewoners (waarvan 47 ingeschreven op presentielijst).

Wijkagent Anthony van Baal stelt zich voor aan de wijkbewoners en beantwoordt vele vragen.
Voor probleemsituaties stelt hij zijn mobiele nummer beschikbaar: 06-11356053.
In de hal staat koffie/thee met cake klaar voor een korte pauze.
Na de pauze krijgt Fred Welschen (voorzitter Stichting Odapark) kort het woord om een en ander uit
te leggen over het Odapark.
Jaarvergadering
1 opening en welkomstwoord door voorzitter Hans Visscher
2 jaarverslag door secretaris Inge Adriaansens
Wordt met dank aan de secretaris ter kennisgeving aangenomen.
Hub Kroon zou graag een wijkkrant hebben. Voorzitter: Wij hebben om financiële en personele
redenen gekozen voor website en nieuwsbrief/communicatie per e-mail. Indien zich een
redactie en bezorgers melden is een wijkkrant te overwegen.
3 financieel jaarverslag van penningmeester Pieter Weerts
Er waren geen bestuurskosten omdat bestuursleden geen kosten hebben gedeclareerd en er
bij leden thuis wordt vergaderd. Het verslag wordt met dank aan de penningmeester ter
kennisgeving aangenomen.
4 verslag kascontrole van mr. M.M. Gerrits
Wordt ter kennisgeving aangenomen. Het bestuur en de penningmeester worden daarop
gedechargeerd.
5 vaststelling begroting
Er wordt uit voorzorg geld gereserveerd voor projecten in het kader van cohesie en
nabuurschap en voor verkeersveiligheidsvoorzieningen.
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6 benoeming bestuursleden
Penningmeester Pieter Weerts wordt herbenoemd.
Uitbreiding bestuur : het bestuur wil graag in contact komen met kandidaten met name uit de
Molenklef en de buurt begin Hoenderstraat. De voorzitter nodigt uit tot aanmelding of
voordracht.
7 inventarisatie en bespreking van actiepunten uit het WOP
- Verkeersveiligheid op Hoenderstraat: er komen ‘slangen’ op de weg om intensiteit van
verkeer te meten, daarna zal commissie Verkeer en Veiligheid nadere plannen met gemeente
uitwerken. Ook de verkeersveiligheid begin Merseloseweg en op de Hoopweg zal worden
meegenomen.
- Fietsroute door bos naar Veltum: nu is pad helemaal vernield door boswerkzaamheden en is
niet hersteld. Opgemerkt wordt dat ‘quads’ veel vernielen. Eén van de aanwezigen (naam bij
bestuur bekend) wil meewerken (in een groepje) om hier iets aan te doen, echter niet als
coördinator. Wie meldt zich nog meer voor deze projectgroep?
- Beperking van de overlast, stank, geluid, fijnstof zijn niet aan de orde geweest.
- Op Merseloseweg is speeltuintje niet goed van de rijweg afgezet. Vraag van Stan Olieslagers
of daar iets aan kan worden gedaan wordt meegenomen.
- Bevordering buurt - en wijkgevoel: graag initiatieven/voorstellen vanuit de wijk, de wijkraad
kan ondersteuning geven.
- Seniorenbeleid, zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zorgen voor leefbare buurt is in dit
kader een belangrijk item.
- Wijkpreventie is niet een echt item. Eye Watch of Intergarde zouden we kunnen vragen te
inventariseren of er behoefte aan is. Wie wil er energie insteken?
8 nieuwe wensen
- Collectieve inkoop beveiliging.
- VEH (vereniging eigen huis) kan op website worden gezet i.v.m. collectieve inkoop van
bijvoorbeeld zonnepanelen of energie of buitenschilderwerk.
- Sneeuwruimen: wie wil helpen?
9 glasweb
Venray centrum en Wanssum hebben nog te weinig aanmeldingen voor GlaswebVenray.
Josette Teepen legt nog een en ander uit over GlaswebVenray. De voorzitter roept ieder
dringend op zich alsnog voor Glasweb aan te melden: ook Vlakwater moet dadelijk kunnen
beschikken over het modernste communicatienetwerk. Het is van belang voor onze
toekomstige zorg aan huis, de moderne domotica en het waardebehoud van onze woningen.
10 rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
21.05 sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.
Bijzondere dank aan Fred Welschen voor het gebruik van het theehuis in het Odapark.
De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel waaraan zeer velen van de aanwezigen
deelnemen.
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GlaswebVenray
GlaswebVenray is een initiatief van de gezamenlijke Wijk- en
Dorpsraden en de gemeente. Het is een eenmalige kans om in de gehele
gemeente, ook in de buitengebieden, supersnel toekomstbestendig
internet te krijgen. Wees solidair met de buitengebieden en meldt u
vóór 31 mei aan!
Het beheer van het glasvezelnet wordt door de coöperatie van de
abonnees, dus door de gebruikers zelf, gedaan!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
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