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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 een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.

Op de koffie in het Theehuis
Wijkraad Vlakwater organiseert elke eerste zondagochtend van het kwartaal een gezellig treffen in
het Theehuis van het Odapark. De eerstvolgende keer is zondag 7 juli a.s. van 11.00 uur tot ca 13.00
uur. U bent allen van harte welkom voor een kop koffie of iets anders. Aanmelden via
wijkraad@vlakwater.org is fijn i.v.m. de organisatie, maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk
welkom!

Activiteiten voor kinderen: 20 april

Er waren uiteindelijk 41 kinderen bij deze leuke paasactiviteit aanwezig. Vrijwel alle ouders en nog
wat buren waren bij de borrel aanwezig. Er waren veel enthousiaste reacties, dus wat ons betreft
zeker voor herhaling vatbaar.

Bewonersavond

Op maandag 15 april woonden 39 personen onze jaarlijkse bewonersavond bij. Tijdens het
huishoudelijke gedeelte werden verslagen geaccordeerd en werd het bestuur gedechargeerd voor
het gevoerde (financiële) beleid.
Voorzitter Hans Visscher trad af en werd opgevolgd door Loes Straatman als tijdelijk waarnemend
voorzitter.
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In de rondvraag werd gesproken over Glasweb en over de visie Vlakwaterbos. Spontaan melden
enkele wijkbewoners zich aan om samen met het bestuur onze visie m.b.t. het Vlakwaterbos te
bepalen voor onze wijk.
Daarnaast waren er nog vragen over de verkeersveiligheid. Ingrid van Cleef heeft namens de
gemeente toegelicht dat de schans korven er komen op voorwaarde dat de Wijkraad daar ook een
financiële bijdrage aan levert.
Bijzonder verheugd waren we dat onze wijkagent Harold Jacobs zich kort heeft voorgesteld: zijn emailadres is: harold.jacobs@politie.nl

Visie wijk Vlakwater inzake bestemmingsplan “Vlakwaterbos”

De Wijkraad van Vlakwater heeft in de week van 18 t/m 26 mei 2019 een enquête uitgezet m.b.t. de
gewenste bestemming van het Vlakwaterbos. De 266 wijkbewoners waarvan een e-mailadres
bekend was ontvingen een viervragen-formulier. De respons was onverwacht hoog: 130 personen,
d.w.z. bijna 50%, namen de moeite de enquête in te vullen!
De vragen betroffen: stiltegebied, bos- natuurbestemming met of zonder evenementen,
geluidsversterking en een vrije opinievraag
Conclusie en Visie Wijkraad Vlakwater namens de wijkbewoners:
Uit de antwoorden op de eerste drie meerkeuzevragen blijkt dat een grote meerderheid van de
respondenten vindt dat het Vlakwaterbos zou moeten worden aangemerkt als “stiltegebied” (69 %)
en als bestemming “Natuurgebied/bos” (95 %) zou moeten krijgen. Bij die bestemming wordt door
de meesten dan weer aangegeven: “zónder evenemententerrein” (56 %) en uit de antwoorden op
vraag 3 blijkt, dat zelfs 75% van de respondenten vindt dat er geen activiteiten met
geluidsversterking in het Vlakwaterbos zouden mogen plaats vinden.
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De suggesties en opmerkingen die bij vraag 4 door een 60-tal respondenten werden gegeven, blijken
in allerlei variaties deze conclusie uit de eerste drie vragen te bevestigen dan wel te ondersteunen.
De volledige enquete-resultaten kunt u terugvinden op onze website.

Afval prikken

Op een zonnige zaterdagochtend, na een lekker kopje koffie, zijn Carel van Elst en ondergetekende,
voorzien van een hesje, prikstok en vuilniszak op pad gegaan in de Molenklef om zwerfafval op te
ruimen. De gemeente stelt deze spullen ter beschikking, De Combinatie haalt het in onze wijk
verzamelde zwerfafval op.
We hebben het pad in het bos onderhanden genomen. Naast de plastic flesjes, stukjes plastic en
onvermijdelijke sigarettenpeuken vonden we een grote hoeveelheid snoepwikkeltjes van Antaflu!
Kennelijk wandelt er een grote liefhebber van deze snoepjes door het bos! Kleine moeite om die
snoepwikkels thuis in de prullenbak te stoppen, toch?
We hebben ook het speelveldje aan de Molenklefweg onderhanden genomen. Op 31 augustus wordt
daar de barbecue voor onze wijk gehouden. Wat mij opviel was dat op het speelveldje ook
hondenpoep ligt. Dat begrijp ik niet. Honden uitlaten op een speelveld voor kinderen doe je niet. En
als je hond per ongeluk daar toch poept, neem je je verantwoordelijkheid en ruim je het op. Er staat
een afvalbak bij het veldje waar je je plastic zakje met inhoud in kunt deponeren.
Carel en ik gaan vaker afval prikken. Heb je zin om mee te helpen? Meld je aan bij ons of via de
website van de wijkraad. Carel en ik zijn overigens niet de enigen in onze wijk die zwerfafval
opruimen. Ook Rosa en Ineke van de Merseloseweg gaan op pad om zwerfafval op te ruimen.
Loes Straatman

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

Nieuwsbrief Wijkraad Vlakwater

Juni 2019

Wijkbarbecue 31 augustus 2019

Waarom? Om als wijkbewoners elkaar wat beter te leren kennen en gewoon, omdat het leuk is!
Waar en wanneer? Op speelveld hoek Hagelweg en Molenklefweg op zaterdag 31 aug. vanaf 16:00 u.
Voor alle inwoners in de wijk, met entertainment voor kinderen: Gebied tussen Hoenderstraat,
Beekweg en Westsingel, rond Merseloseweg en Vlakwater
Aanmelden: In verband met de organisatie en de zomervakantie willen we tijdig inschatten hoeveel
wijkbewoners er ongeveer komen, daarom graag vóór 1 aug. uw aanmelding op bbq@vlakwater.org.
Graag namen, woonadres, aantal volwassenen en bij kinderen de leeftijd vermelden.
Tevens vragen we om het totale verschuldigde bedrag over te maken op NL66 RABO 0151 9791 46
t.n.v. Stichting Wijkraad Vlakwater ovv familienaam, postcode en huisnummer.
Wat kost het? €15,00 per volwassene, €7,50 voor kinderen van 6-14 jaar, 0-5 jaar gratis. Drank tegen
geringe vergoeding. Indien de barbecue onverhoopt niet door kan gaan wordt het betaalde bedrag
teruggestort.
Speciale wensen en vragen: Vegetarisch of andere wensen? Vragen? Dat kan op hetzelfde mailadres:
bbq@vlakwater.org.
Muziek (niet verplicht, maar wel leuk): Speelt U of de kinderen een muziekinstrument? Neem mee,
neem mee. Kan je zingen? We horen het graag!
De organisatie van de Wijkbarbecue
Ank ten Berge, Hans ten Berge, Lisette Cattoir, Bart Lemmen en Wim De Schryver
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Lief en leed
De werkgroep ‘lief en leed’ besteed door middel van een kaartje of een kleine attentie aandacht aan
nieuwe bewoners, geboortes e.d. De werkgroep is daarvoor uiteraard van uw medewerking
afhankelijk! Geef daarom dergelijke aandachtspunten door aan ons (wijkraad@vlakwater.org). Dank
voor uw medewerking!

GlaswebVenray
Op het peilmoment voor een 'go' of een 'no go' van
wijkcentrale Beekweg (waartoe ook wijk Vlakwater
behoort) op 30 april j.l. waren er 18% aanmeldingen.
De campagne zal vervolgd worden. Wanneer er
voldoende aanmeldingen zijn op 31 oktober 2019 zal er
glasvezel komen in onze wijk.
Binnenkort meer over de vervolgcampagne

Wijkagenda
7 Juli 2019, 11.00 – 13.00 uur:
Op de koffie in het Theehuis
31 Augustus 2019, 16.00 uur:
Buurtbarbecue Vlakwater
6 Oktober 2019, 11.00 – 13.00 uur:
Op de koffie in het Theehuis
4e maandag van de maand (m.u.v. vakanties), 20.00 – 21.00: Bestuursvergadering in het Hospice

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 onze verzendlijst.
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