Nieuwsbrief Wijkraad Vlakwater

Februari 2016

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.
De werkgroep bestaat op dit moment uit Bart Jacobs (Hoenderstraat), Pieter Weerts
(Biezenvenneke), Eric van de Leur (Hoenderstraat) en Loes Straatman (Merseloseweg). We zijn nog
op zoek naar bewoners van Aan de Dril, Hagelweg, Hoopweg en eventueel een vertegenwoordiging
vanuit het ziekenhuis.
Wilt u meewerken/-denken? Graag! Stuur direct een e-mail naar wijkraad@vlakwater.org!
Lantaarnpaal defect?
Storingen, zoals kapotte, niet goed werkende of beschadigde straatverlichting meldt u via de website van de firma NOBRALUX:
https://www.nobra.nl/gem/frmstorve.pl.
U kunt ook bellen of mailen. Het telefoonnummer van Nobra is 0411440401. E-mail: storingen@nobralux.nl. Bij voorkeur met vermelding van
het mastnummer. Firma Nobra zorgt voor herstel.
BuurtWhatsApp groep ‘Wijkalert Vlakwater’
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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. Wilt u zich nog aanmelden voor deze groep? Stuur
uw mobiel telefoonnummer, naam en e-mailadres naar wijkraad@vlakwater.org.
Het eerste bericht is intussen door onze wijkagent in de BuurtWhatsApp geplaatst. Het betrof een
melding van in de Vlakwaterbossen aangetroffen mogelijk vergiftigde etensresten waardoor een
hond ziek geworden was. Na plaatsing van deze melding op onze Facebook-pagina werd het ruim 350
keer gedeeld en bijna 25.000 mensen werden hierdoor bereikt!

Bewonersavond Wijkraad Vlakwater
Maandag 11 april wordt de jaarlijkse bewonersavond gehouden. U zult
hiervoor nog een aparte uitnodiging met tijd, locatie en programma
ontvangen. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
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