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Van de bestuurstafel 

In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de 

hoogte van zaken die in de wijkraad en/of in de 

werkgroepen aan de orde zijn geweest. 

Lees eerst over de a.s. jaarvergadering. 

Hopelijk is het programma uitdagend genoeg. 

We hopen u te kunnen begroeten! 

 

 

Jaarvergadering 17 april met als thema 

Duurzaamheid en Verduurzaming 
Locatie: Odapark 

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

I.v.m. de organisatie is het fijn als u zich 

aanmeldt  wijkraad@vlakwater.org  

 

 
 
Sinds de oprichting van de wijkraad zien we 

jaarlijks een vaste kern wijkbewoners op onze 

jaarvergadering. Maar wij hopen 

vanzelfsprekend op meer en ook op een 

groeiende betrokkenheid van de wijkbewoners 

voor elkaar en voor de wijkraad als hun 

belangenbehartiger naar overheid en andere 

instanties.  

 

Programma     

Na de toelichting op het financieel- en 

secretarieel overzicht van onze penning-

meester en secretaris, houdt dhr. Geert Geujen 

(gemeente Venray) een actuele presentatie 

over duurzaamheid en in dat verband over het 

besparen van energie door het verduurzamen 

van uw huis. Zeer informatief! En mocht u nog 

vragen hebben? Na deze avond weet u de 

antwoorden. 

 

De volgende zaken komen aan de orde: 

1.Besparen 

Gevelisolatie  

Spouwmuurisolatie en rolluiken 

Vloerverwarming en radiatoren 

Energielabel, hoe en wat en waarde 

Praktische tips  

2.Energie en warmte opwekken 

Rendement van warmtepomp 

Warmtepomp en aardwarmte 

Zonneboiler 

Infraroodpanelen (IR-panelen) 

Verwarmen met airco’s 

3. Kosten en rendement 

Investeren in isolatie 

Wat levert de warmtepomp op i.v.m. 

levensloop 

Huren van zonnepanelen 

Samen .... aanschaffen 

Subsidie: algemeen en wanneer betaalt de 

overheid 

Salderingsregeling 

Rendement elektrische CV-ketel 

4. Toekomstmuziek 

H2O (waterstof H2) 

Opslag van energie 

Warmteplan 

Verhogen van rendement van zonnepanelen 
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Omzien naar elkaar 

 

 
 
Eén van de grote issues die de komende jaren 
een rol gaan spelen, ook in onze wijk, is de 
vergrijzing en daarmee de kans op een 
groeiend sociaal isolement met eenzaamheid 
als gevolg.  
 
Wat ons betreft zijn activiteiten ter 
bevordering van de sociale cohesie en de 
betrokkenheid op elkaar - vooral binnen de 
buurten – daarom heel belangrijk. 
 
Mede met dit doel voor ogen, stelt de wijkraad 
(onder bepaalde voorwaarden) een financiële 
bijdrage beschikbaar voor straat- of 
buurtfeesten of andere verbindende 
activiteiten in uw straat of buurtje tot een 
maximum van € 100. We hopen flink in de 
buidel te moeten tasten! 
 
             
 

Stand van zaken VieCuri-terrein.  
Uit alle informatie, verkregen uit de 
woonenquête en/of gesprekken met de 
wijkbewoners (o.a. jaarvergadering 2022), 
heeft werkgroep VieCuri de wensen en 
belangen van de wijkbewoners van Vlakwater 
geformuleerd, toegelicht en onderbouwd in 
een document getiteld “De belangen en 

wensen van de wijk aangaande de toekomstige 
herinrichting van het VieCuri-terrein”. 
 
Wilt u het document inzien? Klik dan hier.  
Het document is door de projectleiders van 
VieCuri en de gemeente Venray positief 
ontvangen.  

De projectleider van VieCuri heeft toegezegd 
het document op te nemen in het bidbook voor 
de toekomstige projectontwikkelaar. 

Op 4 april a.s. wordt de werkgroep in de 
gelegenheid gesteld  het document mondeling 
toe te lichten aan  de wethouder en  project-
leider van de gemeente Venray.  

     

 
Nieuws van de werkgroep kinder-
activiteiten 
In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor 
het paaseieren zoeken. 
 
Hebben uw buren geen internet of hebben ze 
zich niet aangemeld voor ontvangst van 
nieuwsberichten? Nodig hen a.u.b. ook uit voor 
deze activiteit. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vlakwater.org/images/nieuwsbrieven/Document_Vlakwaterbelangen_VieCuri-terrein.pdf
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Nieuws van de Gemeente 

Week van de goede Doelen Collecte 
De week van de goede doelen komt er 

weer aan.  

 
 

Van woensdag 5 april tot zaterdag 8 april 2023 

worden de collecte-enveloppen rondgebracht.  

In de week van dinsdag 11 april tot en met 

maandag 17 april 2023 worden de enveloppen 

weer opgehaald. We hopen op een goede 

collectie.  

Bij voorbaat dank! 

Annemarie van Kruijssen, wijkcoördinator 

 

 

 

De wijk in beweging tijdens de Nationale 
Sportweek 2023?  
NOC*NSF Nationale Sportweek. Deze vindt dit 
jaar plaats van vrijdag 15 september t/m 
zondag 24 september en is hét moment om 
meer inwoners in beweging te brengen en het 
lokale sportaanbod een boost te geven.  
 
Venray Beweegt is aanvoerder van de 
Nationale Sportweek in de gemeente Venray. 
Tijdens deze week wil men zoveel mogelijk 
inwoners met plezier laten sporten en 
bewegen, allemaal op hun eigen manier. Als 
host city pakt Venray Beweegt groot uit en 
zetten zij de sport in de gemeente Venray nog 
eens extra in de schijnwerpers. Dit doen zij niet 
alleen, maar samen met partners en inwoners.  
 
Team Venray Beweegt nodigt iedereen uit om 
mee te denken en mee te doen! Dus hebt u een 
idee, groot of klein, om de bewoners in de 

eigen wijk in beweging te brengen tijdens de 
Nationale Sportweek? Doe dan mee!  
 
Werk het idee verder uit, samen met andere 
wijkbewoners, sportaanbieders in de wijk 
en/of de wijkraad. Wilt u eerst met Team 
Venray Beweegt sparren over uw idee en de 
uitvoering ervan? Dat kan! Stuur het in via 
info@venraybeweegt.nl  Er wordt contact met 
u opgenomen. Vergeet in uw mail niet uw 
telefoonnummer te vermelden.  
 
Met sportieve groet,  
Team Venray Beweegt,  
Ankie, Yvonne en Danny 
 

 
 
 

 

Campagne (senioren en) veiligheid  

In de vorige nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over een voorlichting van de 
gemeente Venray i.s.m. met het 
cybercrimeteam van de politie over digitale 
veiligheid en hoe u criminele praktijken kunt 
herkennen om te voorkomen dat u ook 
slachtoffer wordt.   
 
Wij willen deze voorlichting bij voldoende 
interesse naar Vlakwater halen, in het 
Theehuis.  Helaas hebben nog maar enkele 
mensen uit de wijk aangegeven belangstelling 
te hebben. 
Misschien hebt u het bericht gemist? Vandaar 
deze tweede kans. Heeft u interesse? Geef het 
aan ons door via  wijkraad@vlakwater.org  
 
Het is een interactieve voorlichting van max. 75 
minuten. De voorlichting is  ontwikkeld voor 
senioren, maar iedereen is welkom!  

mailto:info@venraybeweegt.nl
mailto:wijkraad@vlakwater.org
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Colofon  
 
Nieuwsbrief Vlakwater,  
voor alle wijkbewoners 
 
Bestuur 
Loes Straatman (voorzitter) 
Inge Adriaansens (secretaris) 
Pieter Weerts (penningmeester) 
Hans Visscher 
Wiek Noldus 
Helma van Elst 
 
Werkgroepen 
Lief en Leed 
E: liefenleed@vlakwater.org  
Kinderactiviteiten  
E: vlakwaterkinderen@gmail.com  
 
Wijkteam 
Wijkverpleegkundige Cindy Eeren 
E: Cindy.eeren@dezorggroep.nl  
M: 06 82046967 
Wijkverpleegkundige Luciënne Vermeulen 
E: Luciënne.vermeulen@dezorggroep.nl  
M: 06 43239650 
Wijkagent Harold Jacobs 
E: harold.jacobs@politie.nl  
T: 0900-8844 
 
Stichting Wijkraad Vlakwater 
IBAN: NL13 RABO 0150 1602 83 
KvK: 59909811 
E: wijkraad@vlakwater.org 
W: www.vlakwater.org   
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
inwoner bent van de wijk Vlakwater (of 
anderszins verbonden met deze wijk. U kunt 
zich uiteraard te allen tijde hiervoor 
afmelden. Stuur dan een e-mail naar 
nieuwsbrief@vlakwater.org  
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