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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 onze website www.vlakwater.org of via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.  

 
Eindejaarstreffen 30-12-2016 

  

Namens de Wijkraad van Vlakwater heet ik u van harte welkom op deze vierde editie van ons wijk-
“Eindejaarstreffen”.  Het voornaamste doel van een wijkraad is om samen met de bewoners – 
samen, dus met elkaar - de leefbaarheid van de wijk te bevorderen.  

Een doelstelling die wel heel actueel is in de huidige chaotische tijd, deze tijd van oorlog en koude 
tussen landen en volken, maar ook van tegenstellingen en wederzijdse verkettering op alle niveaus in 
onze samenleving. Paus Franciscus en Koning Willem Alexander riepen in hun kerstboodschap dan 
ook op tot Vrede en dialoog. De vrede waarnaar we verlangen, zo zei de laatste, komt niet dichterbij 
als mensen afhaken en zich ingraven. Mensen kunnen niet zonder elkaar. Zij hebben elkaar nodig! 

Aansluitend bij die oproepen tot vrede, dialoog en elkaar nabij-zijn hebben we dit Eindejaarstreffen 
opnieuw willen organiseren om als bewoners van deze wijk elkaar te kunnen ontmoeten en goede 
wensen voor het nieuwe jaar met elkaar te kunnen delen.  

Ik wil toch ook kort iets zeggen over twee zaken die het afgelopen jaar  bij ons aan de orde waren: nl. 
de wijkenquête, die velen van u wellicht hebben ingevuld, en de Wijkwhatsapp. 

Enquête 

N.a.v. de gesprekken van een 40-tal wijkbewoners op onze jaarvergadering over hun wensen m.b.t. 
de wijk, is door een Denktank van vijf mensen een enquête opgesteld met vragen over zorgvraag en 
zorgkracht, ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten voor de jeugd, groepsactiviteiten en 
infrastructuur. De respons van 48 reacties mag een bevredigend teken zijn van actief meeleven. 
Maar ook de uitslag zelf bleek helder: er is – op dit moment althans –weinig behoefte aan sociale 
hulp. Hoe dat echter in de toekomst zal zijn met de toenemende vergrijzing en de behoefte (of 
noodzaak) om in het eigen huis te blijven wonen, is natuurlijk de vraag. Maar omdat uit de 
antwoorden óók blijkt, dat in ieder geval meer dan de helft van de respondenten bereid is een 
bijdrage te leveren aan enige vorm van sociale hulp, kunnen we er gerust op zijn, dat hier ook in de 
toekomst geen groot probleem hoeft te ontstaan. 
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N.a.v. de antwoorden m.b.t. ontmoetingsmogelijk-heden, gaf  de Denktank ons als Wijkraad het 
advies om in ieder geval een Einde- of Nieuwjaarstreffen te blijven organiseren. En dat doen we dus 
bij deze!  

 

De Buurtwhatsapp 

Leefbaarheid en tevreden of vredig samenwonen is ook veilig samenwonen. Vorig jaar is daartoe een 
zogeheten Buurt-WhatsApp-groep opgericht en werd de app – nu “Wijkalert Vlakwater” geheten - 
tijdens het Eindejaarstreffen officieel in werking gesteld. Het is een moderne vorm van buurtwacht, 
die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in onze wijk. Alle bewoners hebben enkele 
weken geleden een vignet ontvangen met de waarschuwende tekst: “Whatsapp buurtpreventie”, die 
men desgewenst ergens aan of rond zijn huis kan aanbrengen. 

De groep die aan deze Whatsapp deelneemt is ondertussen flink gegroeid en werkt – ondanks wat 
vergissingen en beginnersfoutjes – heel goed. Er zijn reeds verschillende signalen afgegeven m.b.t. 
ongewenste of verdachte situaties, waarbij ook de wijkagent is ingeschakeld. Het systeem heeft ook 
duidelijk een bindend effect en geeft een gevoel van veiligheid en saamhorigheid. We zijn blij dat 
zoveel wijkbewoners in deze Whatsapp-groep willen participeren. 

Nieuwbouw Ziekenhuis 

Beeldbepalend voor onze wijk is het ziekenhuis.  De aangekondigde nieuwbouw ervan met mogelijk 
aanpalende zorgwoningen zal in de volgende jaren daarom een belangrijk gebeuren voor ons 
vormen. Wij willen trachten komend jaar in de loop van het tweede kwartaal de buurtbewoners door 
Viecuri te doen informeren over hun concrete plannen. U krijgt daar zeker informatie over. 

Tenslotte: 

Mocht u nog andere suggesties hebben in het kader van de leefbaarheid van onze wijk: laat het ons 
weten! Spreek iemand van ons aan of schrijf het ons. We houden ons van harte aanbevolen voor uw 
ideeën en suggesties, maar vooral voor uw medewerking. U kunt ons bereiken via onze prachtige 
website:  www.vlakwater.org. Neemt u daar gerust eens een kijkje. 

En dan wens ik u nu, ook namens mijn medebestuursleden (en namens mijn vrouw die hier tot haar 
spijt wegens een behoorlijke verkoudheid niet aanwezig kan zijn) van harte een gezellig uiteinde en 
een goed en vooral ook gezond 2017. 

30 december 2016, Hans Visscher, voorzitter Wijkraad Vlakwater  

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater 
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