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Van de bestuurstafel 
Onderwerpen die de afgelopen maanden onze aandacht 

hebben gehad.  

 

Vliegbasis De Peel  

Het bestuur heeft de gemeente Venray nog 

voor de zomer laten weten sterk voorstander 

te zijn van het laten maken van een 

Maatschappelijke Kosten Batenanalyse 

(MKBA), om zicht te krijgen op de effecten bij 

reactivering van het vliegveld. De gemeente 

geeft de voorkeur aan een Kosten 

Effectiviteitsanalyse (KEA). De gemeente heeft 

niet uitgelegd waarom zij de voorkeur geeft 

een een KEA boven een MKBA. We houden u 

op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meer informatie? 

https://www.venray.nl/reactivering-

vliegbasis-de-peel 

http://covm.nl/de-covms/de-peel/ 

http://defensie.nl/onderwerpen/luchthavenb

esluiten/luchthavenbesluit-de-peel/ 

http://defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-

schadeclaims/  

http://Stopvliegbasisdepeel.nl/  

 

Wilt u door defensie geïnformeerd worden? 

Meld u dan aan voor de burenmailing 

informatiedepeel@mindef.nl  

 

Verkeersveiligheid  

Het bestuur maakt zich zorgen over de 

veiligheid van fietsers en voetgangers op de 

Merseloseweg. Er wordt te hard gereden. Er is 

frequent overleg met de gemeente hierover.  

 

Loopt u ‘s avonds buiten? Wij raden u aan een 

geel hesje te dragen zodat u goed zichtbaar 

bent. In het donker wordt u slecht gezien! 

 

Biodiversiteit 

Er is goed gereageerd op de peiling om op 

plaatsen die er zich voor lenen bloemperken in 

te zaaien. Voornamelijk positieve reacties! Ook 

hier en daar een kanttekening. Alle reacties 

worden serieus genomen. Wordt vervolgd. 

 

Speeltoestellen, bankjes 

De speeltoestellen op het veldje op de hoek 

van de Merseloseweg / Aan de Dril worden 

verplaatst. We zijn in onderzoek naar de beste 

locatie (waar de meeste behoefte is) en 

betrekken de aanwonenden bij de 

besluitvorming. Als u suggesties heeft kunt u 

die mailen naar wijkraad@vlakwater.org.  

 

Omgevingsvisie 

In 2021 gaat landelijk de Omgevingswet in. Die 

voegt de wetten en regels voor woningbouw, 

wegen, milieu en water samen. Op de website 

www.omgevingsvisie.venray.nl  leest u waar de 

gemeente Venray voor staat. Aan de 

omgevingsvisie komen ‘tabbladen’ te hangen 

van de verschillende wijken en dorpen. 

 

Het bestuur van wijkraad Vlakwater zal in 2021 

in overleg met u, de bewoners van deze mooie 

wijk, en de gemeente de doelen concretiseren 

voor de komende jaren. De belangrijkste 

opgaven van de omgevingsvisie zijn: 

- aanpassen en verduurzamen van de 

bestaande woningvoorraad 

- een woonomgeving gericht op bewegen en 

ontmoeten 

- een gezonde, veilige, toegankelijke en groene 

woonomgeving  

- vitale gemeenschappen 

De belangrijkste thema’s zijn milieu, klimaat, 

energietransitie, groene omgeving, wonen, 

gezondheid, bereikbaarheid.  
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Welkom in de wijk 

 
 

Eindejaarstreffen 

Met spijt moeten we meedelen dat er vanwege 

corona dit jaar helaas geen Eindejaarstreffen 

gehouden kan worden in het Odapark. Dit zal 

geen verrassing zijn. Hopelijk treffen we elkaar 

volgend jaar snel weer op bewoners-

ontmoetingen. 

 

Nieuws van de gemeente 

Vuurwerk 

Burgemeester Luc Winants roept de burgers op 

direct een melding te doen wanneer er 

ondanks het verbod, toch vuurwerk wordt 

afgestoken. Een snelle melding is nodig om 

goed te kunnen handhaven.  

www.venray.nl/melding  

 

Buurtbeveiliging 

De gemeente gaat binnenkort op een aantal 

plaatsen in de wijk bordjes ophangen met de 

Whatsapp Preventie. Wanneer dit gaat 

gebeuren is nog niet bekend. 

 

Tot slot 

Kerstmis 2020 

Het bestuur van Stichting Wijkraad 

Vlakwater wenst u fijne kerstdagen en een 

gezond 2021 toe.  

Colofon  
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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 halen u 
uit onze verzendlijst. 
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