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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.
Keep it clean-dag op 18 september 2015
Voor het vierde achtereenvolgende jaar stroopt jong en oud in Venray
de mouwen op om zwerfafval op te ruimen.
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Vrijdag 18 september is het weer Keep it Clean Day. Al twaalfhonderd leerlingen van basisscholen in
de gemeente hebben zich aangemeld. Volg hun voorbeeld en meld u aan! De opzet van de Keep it
Clean Day 2015 is inmiddels bekend. Inwoners investeren een paar uurtjes van hun tijd om in de
eigen straat, dorp of wijk afval op te ruimen. De Keep it Clean Day levert dubbele winst op: een
schonere omgeving en meer contact tussen de bewoners. U kunt zelf kiezen of u de hele dag
meedoet, een dagdeel of een paar uurtjes. Overdag of ’s avonds na het werk. U kunt zich alleen
opgeven of met een groep. Bijvoorbeeld met uw bedrijf, vriendengroep of buurtgenoten. U kunt de
eigen straat onder handen nemen, het pleintje om de hoek, maar ook een stuk bos, een sloot, het
schoolplein, het plantsoen of een bedrijfsterrein. En kunt u vrijdag niet? Dan mag u ook best zaterdag
uw bijdrage aan een schoner Venray leveren.
Meedoen
Wilt u ook meedoen op 18 september? Meld u dan aan via e-mail: keep.it.clean.venray@gmail.com.

Bospad Aan de Dril - Kempweg
Het bospad tussen Aan de Dril en de Kempweg is een goede fietsverbinding tussen Veltum en Vlakwater. Dit pad is half verhard, maar is
toe aan verbetering. Wij willen graag een werkgroep samenstellen om
de mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken. Theo Zegers van ‘De
Combinatie’ (het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud van de
openbare ruimte in onze wijk) heeft toegezegd mee te willen denken.
Als u ook mee wilt denken met een paar andere wijkbewoners, dan
graag een e-mail naar wijkraad@vlakwater.org. We hebben vooral ook
behoefte aan 'ervaringsdeskundige' gebruikers van het pad.
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Raadpleging ‘Goed voor elkaar?’
Ervaring met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Tevreden met
de manier waarop je gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning
regelt? Dat onderzoekt de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten:
Goed voor elkaar? http://bit.ly/1pwa0tT

Bouw educatiepaviljoen Odapark van start
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Op 2 september ging de bouw van het nieuwe educatiepaviljoen van Odapark Venray officieel van
start. Gedeputeerde Patrick van der Broeck zette de eerste symbolische schop in de grond. De
wethouders Lucien Peeters en Jan Loonen en burgemeester Hans Gilissen, Peter Bandsma
(president/voorzitter van Kiwanisclub Schieëpersland) en Fred Welschen (voorzitter Odapark) waren
aanwezig. Na werd er getoost op de toekomst van het Odapark. Het park ziet educatie als een
belangrijke taak voor zich. Met het nieuwe paviljoen ontstaan hiervoor veel meer mogelijkheden.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
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