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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.

Plannen voor Spetterbadvenray
Spetterbad Venray is een initiatief van de Junior Kamer
Venray met als doel een spetterbad te realiseren bij
speeltuin ’t Speelvlak op Vlakwater. Dit bad wordt op
zomerse dagen gevuld met water waar kinderen heerlijk
kunnen spelen en genieten van het water, speeltoestellen en
het mooie weer.
Op de website www.spetterbadvenray.nl kunt u zich
aanmelden voor een nieuwsbrief.

Uitlevering Sticker Wijkalert BuurtWhatsApp

Binnenkort ontvangen alle bewoners van onze wijk een
envelop met daarin een sticker ‘WhatsApp buurtpreventie’.
U kunt deze sticker bij uw voordeur of elders waar u dat
zinvol acht opplakken. Dit kan óók als u (nog) niet deelneemt
aan de BuurtWhatsApp. Lees op onze website meer over
aanmelden voor de ‘Wijkalert Vlakwater’.

Aanpassing wijkgrens met Veltum
B&W gaat binnenkort beslissen over een voorgenomen wijziging van de wijkgrens Vlakwater/Veltum.
Na een enquête onder de bewoners wordt de driehoek Hardeweg, Hoopweg en Feldberglaan
toegewezen aan de wijk Veltum. De huidige grens (enige meters vanaf de Kempweg door het bos)
blijft grotendeels gehandhaafd.
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Nieuwbouwplannen VieCuri
In Venray worden een nieuw ziekenhuis en een zorghotel
gebouwd. Ze komen op de parkeerplaats van het huidige
ziekenhuis. Volgens het plan worden ze eind 2018, begin
2019 in gebruik genomen. Het nieuwe ziekenhuis wordt twee
derde kleiner dan het bestaande, zonder dat functies
verdwijnen.
Zorghotel
De meeste mensen die in Venray geholpen worden, kunnen
dezelfde dag weer naar huis. Het geringe aantal patiënten
dat moet overnachten, kan straks terecht in het zorghotel.
Daar gaat het ziekenhuis bedden huren, zegt bestuursvoorzitter Dirk Jan Verbeek van VieCuri.
Spoedpost
De interim-topman van het medisch centrum, met
ziekenhuizen in Venlo en Venray, breekt tevens een lans voor
een "spoedpost-light" in Venray, die doordeweeks tot 17.00
uur open is en in het weekend tot 21.00 uur.
Het ziekenhuis in Venray is verouderd. Nieuwbouw kost 25 tot 30 miljoen euro, aldus Verbeek.
(Bron: 1Limburg)

Bronzen Waarderingspenning voor Elly Keijsers
Door Bas Dammers
Wethouder Lucien Peeters heeft dinsdagavond de Bronzen
Waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt aan
Elly Keijsers (68) tijdens de jaarvergadering van het
wijkradenoverleg in wijkcentrum ’t Stekske.
Sinds januari 2006 is Elly voorzitter van de Wijkraad NoordWest. Elly is de drijvende kracht achter de activiteiten van de
wijkraad. Vanuit deze functie nam zij ook deel aan het wijkradenoverleg (WRO). In 2009 is Elly
gekozen tot voorzitter van het WRO.
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd in 2007 begonnen met de
voorbereidingen om te komen tot een klankbordgroep Wmo. Elly was hier vanaf het begin bij
betrokken. Binnen de klankbordgroep vervulde ze de rol van secretaris, later werd zij lid van het
dagelijks bestuur en actief in de PR-commissie. Zij vertegenwoordigde de klankbordgroep ook bij de
landelijke koepel van Wmo-raden.
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Namens het wijkradenoverleg heeft Elly als voorzitter zitting genomen in de werkgroep die opgericht
is om medewerking te verlenen aan de realisatie van het glasvezelnetwerk in Venray. In 2014 is zij
benoemd tot bestuurslid van de Stichting Glasweb Venray. Naast al haar werkzaamheden voor
dorps- en wijkraden, Glasweb en de mantelzorg voor haar moeder, was Elly ook nog actief voor de
Diabetesvereniging Nederland. Elly woont in de buurt Molenklef.
(Bron: Omroep Venray)

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
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