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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.
Eindejaarstreffen, toespraak van onze voorzitter
Goede avond allemaal,
Namens de Wijkraad van Vlakwater heet ik u van harte welkom op deze 5e editie van ons wijk“Eindejaarstreffen”. Het voornaamste doel van een wijkraad is om samen met de bewoners –
samen, dus met elkaar - de leefbaarheid van de wijk te bevorderen.
Een doelstelling die wel heel actueel is in de huidige chaotische tijd, deze tijd van oorlog of koude
oorlog tussen landen en volken, maar ook van tegenstellingen en wederzijdse verkettering op alle
niveaus in onze samenleving.
Koning Willem Alexander riep in zijn kerstboodschap dan ook op tot dialoog. De vrede waarnaar we
verlangen, zo zei de laatste, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Mensen
kunnen niet zonder elkaar. Zij hebben elkaar nodig! “Niet zoeken naar een breder IK, maar naar een
groter WIJ”, zo zei hij, “niet alleen in de wereld en in ons land, maar ook heel dichtbij in de eigen
buurt”.
Aansluitend bij die oproepen tot vrede, contact en dialoog hebben we dit Eindejaarstreffen opnieuw
willen organiseren om als bewoners van deze wijk elkaar te kunnen ontmoeten, elkaar te leren
kennen en goede wensen voor het nieuwe jaar met elkaar te kunnen delen.
De Buurtwhatsapp
Leefbaarheid en tevreden of vredig samenwonen is ook veilig samenwonen. Twee jaar geleden is
daartoe een zogeheten Buurt-WhatsApp-groep opgericht en “Wijkalert Vlakwater” in werking
gesteld. Het is een moderne vorm van buurtwacht, die zich richt op het signaleren van verdachte
situaties in onze wijk.
De groep die aan deze Whatsapp deelneemt is ondertussen flink gegroeid en werkt heel goed. Het
systeem heeft ook duidelijk een bindend effect en geeft een gevoel van veiligheid en saamhorigheid.
We zijn blij dat zoveel wijkbewoners in deze WhatsApp-groep participeren.
Een “Lief-en-Leed-cie”
Bij de wijkraad leeft ook de idee om support te bieden aan een mogelijk op te richten “Lief-en-Leedcie”: een groep bewoners die signalen van Lief-en-Leed in onze wijkbuurten oppikt en namens de
wijk dan een passende attentie verzorgt.
Wanneer u zou willen deelnemen aan zo’n vrijwilligersgroep, laat het één van ons weten, zodat wij
uw naam kunnen noteren.

Stichting Wijkraad Vlakwater

www.vlakwater.org - KvK 59909811 - IBAN NL66 RABO 0151 9791 46 - Secretariaat: Werckenslaan 6 5801HW Venray

Nieuwsbrief Wijkraad Vlakwater

December 2017

Een eetgroep?
In diverse andere wijken zijn ook zogenaamde “eetgroepen” ontstaan, die wekelijks of 2-wekelijks
een gezamenlijke maaltijd organiseren. Wellicht bestaat ook in onze wijk daar behoefte aan en kan
de wijkraad helpen zo’n initiatief van de grond te tillen. Graag krijgen wij signalen!
Tenslotte:
Mocht u nog andere suggesties hebben in het kader van de leefbaarheid van onze wijk: laat het ons
weten! Spreek iemand van ons aan of schrijf het ons. We houden ons van harte aanbevolen voor uw
ideeën en suggesties, maar vooral voor uw medewerking. U kunt ons bereiken via onze prachtige
website: www.vlakwater.org
Neemt u daar gerust eens een kijkje.
En dan wens ik u nu, ook namens mijn medebestuursleden (vooral ook onze secretaris Inge
Adriaansens, die hier tot haar spijt wegens een behoorlijke griep niet aanwezig kan zijn) van harte
een gezellig uiteinde en een goed en vooral ook gezond 2018.
Hans Visscher
voorzitter Wijkraad Vlakwater

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
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