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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.  

 
Kapotte straatverlichting 

 

Het melden van kapotte straatverlichting kan op de volgende drie manieren: 

•  Ga naar de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl/, klik op “Meldingen, klachten 
en bezwaar” en vervolgens op “Melding”.  

Als je dan door klikt kun je  een melding doen op de website van Nobralux. En als je daar je mailadres 
invult krijg je ook een melding als de storing opgelost is. 

•  Klik op de volgende link: https://www.nobra.nl/gem/storingmelden_VE   

•  Bel 0411 - 440 401  

Probeer altijd het mastnummer te vermelden. 

 
Afscheid Josette Teepen 

Tijdens onze bestuursvergadering in september heeft Josette Teepen i.v.m. haar pensionering 
afscheid van ons genomen (met een stukje heerlijke taart). Josette heeft ons vanaf de start van de 
wijkraad in 2013 op een uitstekende manier begeleid en ons de weg gewezen binnen de 
gemeentelijke burelen. Uiteraard hebben we haar bedankt voor haar geweldige hulp en informatie 
en alle goeds gewenst. 

 
Afscheid wijkagent 

Onze wijkagent, Maikel Brouwers, is inmiddels weer vertrokken uit het Venrayse. Hij is nu wijkagent 
in Gennep. Hij bedankt ons voor de prettige samenwerking. Zijn opvolger is Esther Kessels. 
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Groen afval in de wijk 

 

Onze wijk is een hele mooie wijk en fijn om in te wonen. Mooie woningen en fijne grote tuinen. Er is 
echter een probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen: tuinafval. 

Op diverse plaatsen in de wijk wordt door bewoners tuinafval gedumpt waar het absoluut niet thuis 
hoort. Het is normaal om de eigen woon- en leefomgeving schoon te houden en de lasten en kosten 
voor eigen rekening te nemen. 

Tuinafval dient via de bekende kanalen afgevoerd te worden. We rekenen erop dat alle bewoners 
geen afval meer dumpen daar waar het niet thuis hoort. Laten we er samen voor zorgen dat deze 
mooie wijk een mooie wijk blijft. 

 
Eindejaarstreffen 

Noteert u de datum van het eindejaarstreffen van onze wijk alvast in uw agenda: Donderdag 28 
december 2017 van 19.30 – ca. 21.30 uur in het Odapark. U ontvangt hiervoor nog (via e-mail en op 
de website) een uitnodiging. 

 
GlaswebVenray 

Op 11 december 2017 gaat de aanleg (fase 1, de kerkdorpen) van GlaswebVenray van start! Begin 
2019 zullen de kerkdorpen supersnel internet hebben. Wij willen dat uiteraard ook, maar daarvoor 
zijn nog een aantal aanmeldingen nodig. Voor onze wijk zijn dat nog ca 30 aanmeldingen. Wacht niet 
langer en meld u aan op https://www.glaswebvenray.nu/ 
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Buurtcirkel: Doe meer samen! 

 

Leuke dingen doen met buurtbewoners. Iets voor een ander betekenen. Maar ook zelf af en toe hulp 
kunnen gebruiken. Dát is Buurtcirkel. 

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt woont. Buurtcirkel is er 
voor iedereen met een hulpvraag, groot of klein. Motivatie om mee te willen doen is vooral 
belangrijk. 

Buurtcirkel gaat uit van de talenten en vaardigheden van mensen. Iedereen is wel ergens goed in. De 
een heeft een luisterend oor. De ander kan goed tuinieren. Meedoen aan Buurtcirkel betekent 
nieuwe contacten opdoen en elkaar helpen. Soms zit het in de kleine dingen, waarmee u al veel voor 
een ander kunt betekenen. 

Wilt u meer weten over Buurtcirkel? Kijk dan op www.buurtcirkel.nl. Denkt u dat deelnemen aan een 
Buurtcirkel iets voor u is? Stuur dan een mail naar info@buurtcirkelvenray.nl. Een van de 
Buurtcirkelcoaches neemt dan contact met u op. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater 
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