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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.  

 

Wie schrijft er graag? 

We zijn op zoek naar iemand die mee wil schrijven aan deze nieuwsbrief. Schrijf je graag en ben je 

betrokken bij de wijk? Laat het ons weten via bovenstaand e-mailadres. 

 

Jaarverslagen 2020 

U kunt de verslagen (secretarieel en financieel) vinden op onze website:  

http://vlakwater.org/index.php/bestuur    

Heeft u vragen over een van de verslagen? Mail uw vraag naar wijkraad@vlakwater.org en wij 

proberen u zo goed mogelijk te antwoorden. 

 

Burgerhulpverlener worden 

 

Wil je de overlevingskans van personen met een acute hartcirculatiestilstand verbeteren, wordt dan 

burgerhulpverlener. 

Deze opleiding word je aangeboden door de Stichting Hard voor Hart – Venray, mits je woonachtig of 

werkzaam bent in de gemeente Venray. 

Als tegenprestatie verwachten wij, dat je, na het behalen van het certificaat, je registreert als 

burgerhulpverlener bij HartslagNu www.mijnhartslagnu.nl, want zonder registratie kun je geen 

oproep ontvangen. 

De opleiding is één lesavond van drie uur, waarin je de reanimatie en het gebruik van de AED 

aangeleerd krijgt.  

Het reanimatiecertificaat blijft twee jaar geldig. 

Maar het advies is: volg hierna elk jaar een herhalingsles. (één avond van twee uur) 
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Heropening van vliegbasis De Peel? 

Weten wij wat er op ons afkomt als de plannen die in de CONCEPT NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAIL-

NIVEAU, JUNI 2019, staan opgenomen uitgevoerd worden? 

•Uitwijkbasis om 3 x 6 weken per jaar met 12 jachtvliegtuigen (F 35 / JSF) te oefenen  

  (dit is ruim één op drie dagen per jaar); 

•Oefeningen met C-130 Hercules transporttoestellen; 

•Oefeningen met helikopters vanuit Gilze-Rijen;  

•Opleiding Forward Air Controllers (al bestaand); 

•Testen van drones. 

De wijkraad heeft onlangs bij de gemeente aangedrongen een MKBA (Maatschappelijke Kosten en 

Batenanalyse) te maken, samen met de gemeenten Gemert Bakel, Boxmeer en Deurne,  om zo tot 

een verantwoord besluit te komen. Zo’n analyse onderzoekt naast de economische effecten ook de 

welvaarts- en gezondheidseffecten, de gevolgen voor recreatie en toerisme, landbouw en dieren.  

Defensie maakt een MER  (Milieu Effectrapportage) op. Defensie is verplicht alternatieven te onder-

zoeken: deze worden ook in de MER opgenomen. Aangezien vliegveld de Peel geheel ontmanteld is: 

alles is afgebroken en de baan verkeert in een deplorabele toestand, is de keuze voor vliegveld de 

Peel niet direct te begrijpen. 

Aanvliegroute 

Linksonder op dit plaatje bevindt zich in de linkerbenedenhoek het vliegveld met de aanvliegroute 

(stippellijn). De afbuigingen en rondes die de gevechtsvliegtuigen maken, belasten ook de wijdere 

omgeving  van deze lijn. 

 

http://www.vlakwater.org/
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Geluidsfragment F35 in Leeuwarden: 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/straaljager-f35-vliegt-nu-4-keer-per-week-ik-had-gehoopt-dat-

het-mee-zou-vallen-maar-dat-is-dus-n/  

 

Meer weten? Bezoek de volgende websites: 

https://www.venray.nl/reactivering-vliegbasis-de-peel (op website gemeente Venray) 

http://covm.nl/de-covms/de-peel/ (commissie overleg veiligheid en milieu: vergaderstukken en 

documenten ) 

http://defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/  

http://defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/ (voor klachten en schadeclaims) 

http://Stopvliegbasisdepeel.nl/ (publicaties, beleidsnotities, zienswijzen, advies Commissie MER). 

 

Wilt u op de hoogte blijven en door defensie geïnformeerd worden?  

Meld u dan aan voor de ‘burenmailing’ via informatiedepeel@mindef.nl.  

 

 

Coronatijd 

Verschillende wijkbewoners hebben zich gemeld, om beschikbaar te zijn voor medebewoners met 

problemen die voortkomen uit Covid-19. Onze hartelijke dank daarvoor! Er voor elkaar willen zijn in 

moeilijke tijden, dat maakt een bewonersgroep tot een echte wijk. 

Gebleken is dat onze wijkbewoners de weg in ‘Zorgland’ goed weten te vinden en de afgelopen 

maanden weinig behoefte aan hulp hebben getoond. Maar het Coronavirus is nog niet het land uit. 

Nog altijd kunt u een beroep doen op ondersteuning. Mail dan naar helma@vlakwater.org of bel 06 

11455980. 

 

Wijkagenda 

Alle tot 1 juni 2020 geplande bijeenkomsten zijn afgelast i.v.m. voorzorgsmaatregelen COVID-19. 

Of de gebruikelijke eindejaar bijeenkomst veilig mogelijk zal zijn zal het bestuur later dit jaar 

onderzoeken. 

 

 

 

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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