
Goedemiddag allemaal,  

 

Hartelijk welkom op dit - wat we maar genoemd hebben - “Eindejaarstreffen” van onze 

“droom van een wijk”: Vlakwater. 

 

We zijn zeer blij met de toestroom van zoveel wijkgenoten. Eerlijk gezegd hadden we dat niet 

verwacht! Maar het betekent dat het een schot in de roos is geweest en er kennelijk ook in 

onze wijk behoefte aan is om elkaar te ontmoeten. 

 

Laat ik u eerst even voorstellen aan de werkgroep achter de Wijkraad Vlakwater i.o. 

Het zijn: 

Inge Adriaansens, wonend in de Werkenslaan 

Bart Jacobs van de Korte Drilweg 

René Lenards, Ellerbecklaan 

Pieter Weerts uit het Biezenvenneke 

En ik zelf, Hans Visscher, en ik woon aan de Alaertslaan. 

 

In de loop van het voorbije jaar heeft onze werkgroep in samenwerking met de gemeente het 

Wijkontwikkelingsplan opgesteld, dat ook officieel door B&W en de gemeenteraad is 

vastgesteld. Daarin is een visie op de toekomst van onze wijk neergelegd alsmede een 

uitvoeringsprogramma, dat aan de wijkontwikkeling gestalte moet gaan geven. 

Een van de eerste acties, die uit dit actieprogramma voortvloeit, zal over enkele weken de 

oprichting zijn van een formele Wijkraad. En de werkgroep, die ik zojuist aan u heb 

voorgesteld, heeft zich bereid verklaart het eerste Bestuur van deze wijkraad te vormen. 

 

Maar een Wijkraad is er niet omwille van zichzelf. Het doel van een wijkraad is – en zo wordt 

het in de stichtingsakte geformuleerd - : “het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk, 

samen met haar bewoners…enz.” En in dat kader dachten wij dat het goed zou zijn een 

gelegenheid te creëren waarbij we als wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. En wat is daar 

beter voor geschikt dan de jaarwisseling, waarbij we goede wensen voor het nieuwe jaar met 

elkaar kunnen delen. En welke plek is daar beter voor geschikt dan dit prachtig nieuwe 

“droom van sportpark”: het Bouledrome, waar we elkaar ook op een ándere manier kunnen 

treffen, bij het spel van het boulen, onder leiding van enkele ervaren boulespelers. 

 

Dank aan de Bouledrome, en in het bijzonder aan Wil en Toni Ikkert, die ons vandaag hier op 

zondagmiddag willen ontvangen. 

 

Voordat ik het woord geef aan de Boule-leiding voor enige uitleg over deze sport, wil ik nog 

enkele mededelingen meegeven: 

- De wijkraad heeft sinds kort – dank zij Pieter Weerts! - een eigen práchtige website! 

Een presentatie daarvan kunt u hier – via een  een power Point-presentatie zien.  

- Verder kan de Wijkraad natuurlijk niet werken zonder Uw ideeën en suggesties. We 

houden ons daarvoor dan ook van harte aanbevolen. U kunt ze kwijt op via de website, 

maar dáár hebben we ook een Ideeënbus staan, voor wie ons nu al iets wil laten weten. 

- En tenslotte: Als u vandaag of morgen nog ergens Flyers aan bomen ziet, wees zo 

vriendelijk die te verwijderen. Het kan zijn, dat wij zelf niet alles opgeruimd krijgen. 

 

Dan wens ik u vandaag een gezellige middag toe, zodat het “Buurten en Boulen” geslaagd 

mag heten. 

 


