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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.

Buurttreffen Tweede Pinksterdag 21 mei 2018

In navolging van het gezellige eindejaarstreffen van de wijk is door enkele bewoners gevraagd om
met enige regelmaat een buurttreffen te organiseren in het Odapark.
Hier willen we graag invulling aan geven. Met ‘we’ bedoelen we: ‘Goesting in het Odapark’ en
‘wijkraad Vlakwater’. In de volle overtuiging dat een goede buur inderdaad beter is dan een verre
vriend zijn wij dan ook graag uw gastheer/vrouw op 21 mei aanstaande.
Vanaf 11.00 uur bent u welkom en zullen we starten met koffie en gebak aangeboden door
‘Goesting in het Odapark’ met aansluitend een gezellig samen zijn. Het eerste drankje is op rekening
van de wijkraad Vlakwater.
Om 13.00 uur is er de mogelijkheid om de huidige expositie, onder begeleiding van een van de
gastheren/gastdames van het Odapark te bezichtigen.
Omstreeks 13.30 uur zullen we het buurttreffen afronden.
Wij kijken er naar uit om U te mogen ontmoeten op 21 mei aanstaande!
Om de cohesie in de wijk te vergroten willen we, bij voldoende belangstelling, dit buurttreffen iedere
zondag organiseren van 11.00tot 13.00 uur, maar dan is het rekening man zoals dat heet.
Gijs Schapendonk, Odapark en René Lenards, Wijkraad Vlakwater

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

Nieuwsbrief Wijkraad Vlakwater

Mei 2018

Verslag bewonersavond 16 april 2018
Het verslag van de bewonersavond kunt u op de website terugvinden.

Actieplan verkeersveiligheid Vlakwater
Het actieplan staat op de website (in het bericht betreffende de bewonersavond van 16 april j.l.). Evt.
reacties graag uiterlijk eind mei 2018 per e-mail naar wijkraad@vlakwater.org.

Nieuw wijkagententeam

Onze wijkagent, Esther Kessels, is inmiddels ergens anders ingedeeld. De politie heeft de gemeente
Venray ingedeeld in twee regio’s met een eigen wijkagententeam. Wij vallen in Vlakwater in VenrayWest. Onze wijkagenten zijn Harold Jacobs, Pim Hoevenaars en Marcel Deenen. De wijkagenten
lezen mee in onze buurtwhatsapp ‘Wijkalert Vlakwater’.

Lief en leed: een zaadje geplant

Op 16 april tijdens het bewonersoverleg heeft Inge Adriaansens, secretaris van de wijkraad Vlakwater
uitgelegd hoe vorm gegeven kan worden aan sociale verbondenheid binnen onze wijk.
Aan de hand van de statuten en het wijkontwikkelingsplan (WOP) wil de wijkraad initiatieven die in
het kader van de leefbaarheid wenselijk worden geacht bevorderen. Daarnaast wil de wijkraad de
samenhang en het wijkgevoel bevorderen.
De belangen van de bewoners van de wijk worden behartigd bij de overheid en instanties. Als
voorbeeld kan genoemd worden het plan betreffende de verkeersveiligheid waar de wijkraad samen
met de gemeente aan werkt, en dat tijdens het bewonersoverleg van 16 april is gepresenteerd.
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Hoe kun je de sociale cohesie bevorderen?
Inge geeft enkele voorbeelden die ze vertelt uit ervaring met het collecteren voor de goede doelen.
Door het aanknopen van gesprekjes kom je in contact met buurtbewoners. Mensen die eenzaam zijn
en je bedanken dat je de tijd voor ze hebt genomen, jonge gezinnen die net in de wijk zijn komen
wonen en vragen hoe het hier in de wijk is. Ook ontmoet je mensen die nadenken over hoe er in de
toekomst zorg kan worden verleend aan de almaar groeiende groep ouderen door de steeds kleinere
groep jonge zorgverleners.
Dit is een vraag die vroeg en laat op ieders pad komt. De wijkraad wil hier bij stilstaan en dit soort
zaken bespreekbaar maken. De wijkraad staat open voor initiatieven uit de wijk en kan een
coördinerende en ondersteunende rol spelen.
Er zijn tal van ideeën te noemen die de sociale cohesie bevorderen: buurtbarbecue, koffie middagen,
wandelen, jeu de boules toernooi, opruimactie, boodschappen doen voor iemand etc.
In het kader daarvan zijn enkele buurtbewoners bereid gevonden om een kaartje in de bus te doen
bij speciale gelegenheden zoals bij geboorte, verhuizing naar onze wijk en andere life events. Dit
groepje heet de lief en leed commissie en heeft haar eerste kaartjes al bezorgd.
De wijkraad kan het uiteraard niet alleen en vraagt alle bewoners hieraan mee te werken. Dat kan al
heel eenvoudig door via het mail adres liefenleed@vlakwater.org uw ideeën of initiatieven te
delen. Als u iemand kent die graag een kaartje van ons zou ontvangen kunt u dit ook doorgeven via
bovenstaand mailadres.
We hopen dat er bij de bewoners nog meer initiatieven ontstaan die van Vlakwater een nog mooiere
droomwijk maken.

Baas van Venray

Baas van Venray komt er weer aan en op 8 September maken alle dorpen en wijken weer kans op
deze titel. Heel veel teams hebben zich al aangemeld, maar voor een aantal zijn er nog plekken vrij!
In 2017 is er een nieuw evenement in Venray begonnen: ‘Baas van Venray’. Venray heeft het al oude
Spel Zonder Grenzen nieuw leven ingeblazen. Alleen nu tussen teams uit de Venrayse dorpen en
wijken. Natuurlijk doet iedereen mee om te winnen, maar het gaat voornamelijk om een leuke en
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gezellige dag voor en door inwoners van de Gemeente Venray. De winnaar zal zich een jaar lang de
“Baas van Venray” mogen noemen.
Elk team bestaat uit minimaal 5 mannen en 5 vrouwen met een minimum leeftijd van 18 jaar,
allemaal woonachtig in hetzelfde dorp of wijk. Elk team hoeft alleen te zorgen voor eigen shirts en
een eigen joker/mascotte. Bij de samenstelling van het team is het advies om een goede mix van
spelers te vinden. Denk hierbij aan sportief, behendig, inzicht, kennis en tactisch.
Wie wordt de ‘Baas van Venray’?
Kom jij uit: Geijsteren, Oirlo, Smakt/Holthees, Brukske, Centrum-Oost, Smakterheide, Antoniusveld,
Vlakwater? Wil jij jou dorp of wijk vertegenwoordigen en er samen met Venray een super gezellige
dag van maken? Verzamel dan minimaal 5 mannen en 5 vrouwen om een team te vormen en meld je
aan via info@baasvanvenray.nl.

Samen de Baas!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
L.S.: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u inwoner van de wijk Vlakwater bent (of anderszins
verbonden met deze wijk). U kunt zich uiteraard te allen tijde hiervoor afmelden. Stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@vlakwater.org en we verwijderen u uit de verzendlijst.
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