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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.  

 

Kinderbal in Herberg de Klomp 

 

Sprekersplein  

Meepraten over onderwerpen die op de agenda van 

de raad of de raadscommissies staan? Of juist zelf een 

onderwerp aandragen? Dat kan in Venray. 

Laagdrempelig, toegankelijk, aantrekkelijk. 

De gemeenteraad heeft besloten om vanaf oktober de 

traditionele inspraak te verruilen voor een meer 

informele setting, waarin inwoners op laagdrempelige 

manier in gesprek kunnen gaan met de Venrayse 

politici.  

 

http://www.vlakwater.org/
mailto:wijkraad@vlakwater.org
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Sommige andere gemeenten werken al met het Sprekersplein. Hun ervaringen laten zien dat 

inwoners deze manier van inspraak toegankelijker en aantrekkelijker vinden. 

 

Onderwerp is aan de inwoner 

Het onderwerp waarover in het Sprekersplein wordt gesproken, is aan de inwoner. Of het nu op de 

agenda staat van de raad of de commissie staat of niet, dat maakt niet uit. Een belangrijke regel is 

wel dat het een onderwerp moet zijn waarover de gemeenteraad ook daadwerkelijk iets te zeggen 

heeft. Praten over een onderwerp waarvoor de bevoegdheden bij het college, de provincie of het 

Rijk liggen, is dus niet de bedoeling. 

 

Geïnteresseerd 

Iedereen mag meepraten tijdens het Sprekersplein. U hoeft zich alleen aan te melden als u een 

onderwerp wilt aandragen. Dit kan via een formulier op venray.nl/sprekersplein. Als u dit formulier 

invult dan neemt de griffie (de ondersteuning van de gemeenteraad) contact met u op. We hopen u 

te zien bij het volgende Sprekersplein! Data: dinsdag 3 maart, dinsdag 14 april en maandag 8 juni 

2020. Aanvang steeds om 19.30 uur. 

 

Oudejaarstreffen 2019 

Een zeventigtal wijkbewoners was afgekomen op het traditionele oudejaarstreffen in het Theehuis in 

het Odapark. 

Ook onze nieuwe wijkverpleegkundige, Shirley van Meijgaarden, was aanwezig en stelde zich voor. 

Meer informatie over Shirley is te vinden in de nieuwsbrief van december 2019. 

Tijdens deze editie van het oudejaarstreffen hield Sjeng Ewalds een boeiende lezing over de komst, 

eind 1953, en het leven van de Molukkers in Venray. Aanvankelijk vonden de Molukkers onderdak in 

de barakken in Woonoord Vlakwater, een oud kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Later zijn enkele 

Molukse gezinnen verhuisd naar De Houten Hoek, anderen hebben Venray verlaten.  Veel informatie 

over deze tijd is terug te vinden in een (digitaal) boekje van Sjeng Ewalds dat terug te vinden is op 

rooynet.nl 

Na de lezing was het tijd om gezellig bij te kletsen onder het genot van een drankje. 

 

Rbij: https://www.venrayrbij.nl/ 

 

 

http://www.vlakwater.org/
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Wat is Rbij? 

Er zijn genoeg inwoners van de gemeente Venray die graag klaar staan voor een ander. En er zijn ook 

inwoners die er alleen voor staan of zich eenzaam voelen. Hoe vind je elkaar, hoe ontmoet je elkaar? 

Rbij bemiddelt daarbij. Rbij is een initiatief van de gemeente Venray in nauwe samenwerking met 

welzijnsorganisatie Synthese. Rbij legt contact tussen inwoners die hulp kunnen gebruiken én die iets 

voor een ander willen betekenen. We laten zien wat er mogelijk is, wat erbij komt kijken en we 

kunnen ondersteuning bieden. 

De klik is belangrijk 

Met elkaar kijken we of er een klik is. Die klik is belangrijk. Je moet er ook plezier of voldoening in 

vinden. En ook belangrijk: je moet weten waar je aan begint. Want al is helpen en ondersteuning 

geven óf krijgen helemaal vrijwillig, helemaal vrijblijvend is het natuurlijk niet. Je kunt elkaar namelijk 

niet zomaar in de steek laten. Rbij helpt je om samen goede afspraken te maken, waar je je allebei 

goed bij voelt. 

Iedereen kan helpen 

Rbij is van ons allemaal, van alle mensen in de gemeente Venray. Iedereen kan een steentje 

bijdragen. Op duizend en één manieren kun je er voor elkaar zijn: van het af en toe gezellig 

aanschuiven bij het eten tot een avond samen gamen of een weekend logeren. En van het bieden 

van ondersteuning tot het samen vieren van feestelijke momenten. 

We staan voor je klaar 

Ondersteuning geven of krijgen kan heel leuk en inspirerend zijn, maar we kunnen niet beloven dat 

het altijd makkelijk is. Een beetje coaching kan soms wonderen doen. Die coaching is beschikbaar als 

dat nodig is. Als je iets voor een ander wilt betekenen, zijn we er ook voor jou. Ook dat hoort erbij. 

Twee jaar lang staan we klaar om tips en goede raad te geven.  

We hopen dat het contact uitgroeit tot een mooie en vertrouwde relatie, waarin je elkaar ook na de 

eerste twee jaar blijft opzoeken en vinden. Op goede en minder goede momenten. Samen erbij zijn. 

 

Wijkagenda 

4e maandag van de maand (m.u.v. vakanties), 20.00 – 21.00: Bestuursvergadering in het Hospice 

21 februari 2020, 18.30 – 21.00: kinderbal in Herberg de Klomp 

11 april 2020: paaseieren zoeken in het Odapark 

20 april 2020: jaarvergadering Wijkraad in Theehuis 

 

 

 

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. 

http://www.vlakwater.org/
mailto:nieuwsbrief@vlakwater.org

