
 
NIEUWSBRIEF - Vlakwater, een droom van een wijk! 

 

 December 2021 
 

Van de bestuurstafel 

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van 2021.  

Voor de tweede keer is het een jaar geworden 

waarin we elkaar niet hebben kunnen 

ontmoeten. Jaarvergaderingen en bewoners-

bijeenkomsten konden weer geen doorgang 

vinden. Gezien de huidige coronacijfers, zult u 

begrijpen, dat we ook het Eindejaarstreffen  

niet gaan organiseren. Het virus is te actief en 

het perspectief te onzeker. Helaas. 

 

Voorjaarstreffen 

De wijkraad is van plan een treffen te 

organiseren in het voorjaar van 2022. Het 

voorjaar leidt een nieuw begin in. Hopelijk 

geldt dat in positieve zin ook voor het 

coronavirus. In de volgende nieuwsbrief meer 

hierover. 

 

Vlakwaterbos de stand van zaken 

Het bestemmingsplan waarin het Vlakwater-

bos is gelegen was aan vernieuwing toe.  

 

De wijkraad heeft in mei 2019 onder de 

wijkbewoners een enquête gehouden over het 

Vlakwaterbos. Die enquête is door 130 

personen ingevuld. Uit die enquête is gebleken 

dat het merendeel van de bewoners vindt dat 

het Vlakwaterbos zou moeten worden 

aangemerkt als een “stiltegebied” en als 

bestemming “Natuurgebied en bos” zou 

moeten krijgen. De uitslag van de enquête is 

met de gemeente gedeeld.  

Daarna heeft de gemeente op 26 augustus 

2019 een bijeenkomst georganiseerd voor 

belanghebbenden van het Vlakwaterbos. Een 

afvaardiging van de wijkraad is naar die 

bijeenkomst geweest en heeft nogmaals de 

uitslag van de enquête onder de aandacht van 

de gemeente gebracht. 

Vervolgens is het van de kant van de gemeente 

lang stil gebleven. Uiteindelijk is op 7 

september de (Concept)Visie Vlakwaterbos* 

verschenen en ter inzage gelegd.  

 

De wijkraad heeft op de Visie Vlakwaterbos 

gereageerd en zienswijzen ingediend, omdat 

de Visie Vlakwaterbos op een aantal punten 

heel vaag blijft en de nodige vragen oproept. 

Bijvoorbeeld. De Visie Vlakwaterbos wil 

kleinschalige evenementen toestaan. Welke 

regels daarvoor gelden is niet duidelijk. Ook is 

niet duidelijk waar in het Vlakwaterbos die 

evenementen worden toegestaan en wat 

onder kleinschalig wordt verstaan. Ook zijn er 

vragen met betrekking tot onder andere de 

parkeervoorzieningen en het oprichten van 

nieuwe bebouwingen.   

We houden u van de verdere ontwikkelingen 

op de hoogte. 

* https://www.venray.nl/file/32416/download   

 

Herinrichting VieCuri-terrein 

Avond van het Wonen 

Op 15 november heeft de Gemeente Venray 

een (digitale) bijeenkomst georganiseerd om 

een basis te leggen voor een nieuwe Visie op 

https://www.venray.nl/file/32416/download
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Wonen in de gemeente. Vier leden van  

wijkraad Vlakwater en werkgroep VieCuri 

hebben deze druk bezochte meeting 

bijgewoond. 

 

In samenwerking met diverse adviesbureaus 

heeft de gemeente woon- en zorgonderzoeken 

uitgevoerd, gericht op de behoeften voor de 

komende twintig jaar.  

 

Er liggen grote woonopgaven voor Venray. 

Door de stijging van het aantal huishoudens is 

er tot 2030 een behoefte aan ca 1300 extra 

woningen, o.a. betaalbare starterswoningen.  

Door de grote toename van ouderen in de 

komende twee decennia, neemt ook de 

behoefte aan seniorenwoningen toe 

(betaalbare 0-tredenwoningen, apparte-

menten, 2-generatiewoningen etc.),  als ook 

een grote behoefte aan nieuwe woonzorg-

vormen.  

 

Het aantal mantelzorgers neemt af en daarmee 

neemt de druk op de professionele zorg in de 

toekomst toe. In 2040 zal in vergelijking met 

nu, meer dan het dubbele aantal bewoners  in 

zorginstellingen wonen en zal de vraag om zorg  

verdrievoudigd zijn. 

 
Werkgroep VieCuri 

Werkgroep VieCuri gaat de presentaties en 

conclusies van genoemde woononderzoeken 

analyseren en zal op de onderzoeken 

aansluiten met een wijkpeiling, specifiek 

gericht op Vlakwater en de woonbehoeftes van 

de bewoners nu en in de toekomst. De 

uitkomsten van deze wijkpeiling vormen de 

bouwstenen voor een alternatieve woonvisie 

op het VieCuri-terrein. 

Ondertussen verdiept de werkgroep zich in 

woonvormen voor senioren. Zo ook in 

gemeenschappelijke woonvormen met zorg. 

Daarnaast wordt onderzocht óf en in welke 

vorm een multifunctionele ontmoetingsruimte 

al of niet gewenst en haalbaar is. 

 
 

Nieuw lid sluit aan 

Werkgroep VieCuri is gewijzigd van 

samenstelling. Femke Direks en Thijs van 

Kempen hebben zich teruggetrokken vanwege 

een grotere werkbelasting. Thijs blijft op 

afstand beschikbaar om bij moeilijke kwesties 

mee te denken. Dank Femke en Thijs voor jullie 

inzet en betrokkenheid. Bert Janssen heeft zich 

aangesloten. Welkom Bert! 

 

De werkgroep bestaat nu uit: 

Hans ten Berge, Ellerbecklaan 6 

Stan Olieslagers, Merseloseweg 145 

Bert Janssen, Werckenslaan 6 

Wiek Noldus, Aan de Dril 8 (bestuur wijkraad) 

Helma van Elst, Molenklefweg 9 (bestuur 

wijkraad) 

 

Wijkbewoners met expertise op het gebied van 

wonen en zorg blijven welkom.  

 

Vliegbasis De Peel 

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief besproken, 

heeft het Ministerie van defensie het 

voornemen om de voormalige Vliegbasis De 
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Peel (thans bekend als Generaal Best Kazerne) 

weer te openen en te gaan gebruiken als 

oefenlocatie voor de nieuwste gevechts-

vliegtuigen van Defensie/Luchtmacht: de Joint 

Strike Fighter (JSF) of F-35. De Wijkraad 

Vlakwater volgt de ontwikkelingen rondom de 

vliegbasis natuurlijk nauwgezet. Als de 

vliegbasis weer wordt geopend en in gebruik 

genomen, is er een goede kans dat de overlast 

(met name geluidsoverlast) in onze wijk zal 

toenemen. Velen van ons herinneren zich nog 

de situatie uit de vorige eeuw toen de 

vliegbasis vrijwel dagelijks operationeel werd 

gebruikt. We hebben er dan ook alle belang bij 

de ontwikkelingen goed te volgen en te 

trachten die mogelijk toekomstige  overlast te 

beperken of tenminste te beheersen. 

 

Defensie heeft een COVM (Commissie Overleg 

& Voorlichting Milieu) ingesteld voor De Peel. 

Dit is een adviescommissie die er moet zijn op 

grond van de Wet Luchtvaart. De COVM heeft 

twee belangrijke taken: Voorlichting en 

Overleg over milieu (doorgaans geluid) rondom 

de militaire luchthavens. Als wijkraad hebben 

wij goed contact met de COVM De Peel. 

Venraynaar Jan Houba is lid van deze COVM.  

Wat is momenteel de stand van zaken? 

Defensie heeft haar voornemen om de 

vliegbasis te reactiveren bekend gemaakt in 

een notitie: "reikwijdte en detailniveau" 

betreft de invoering van de F-35. Het plan is om 

maximaal drie periodes van zes weken/jaar de 

Vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen. 

Op deze notitie zijn ca. 500 reacties en 

bezwaren ingediend bij Defensie. Dit is 

behoorlijk veel voor Nederlandse begrippen! 

Defensie is nu doende om deze 500 

reacties/zienswijzen samen te vatten in een 

reactienota. Maar door de grote hoeveelheid 

reacties is de interne goedkeuring van deze 

nota vertraagd. Het plan was om de 

reactienota te bespreken op de volgende 

vergadering van de COVM De Peel van 2 

december aanstaande. 

Defensie heeft aangegeven dat de reactienota 

niet tijdig gereed zal zijn. De COVM-

vergadering wordt derhalve - wederom - 

uitgesteld. De volgende vergadering van de 

COVM staat nu gepland in januari/februari 

2022. Op dit moment is er derhalve weinig 

nieuws te melden. Maar de Wijkraad houdt 

contact met de COVM. En we houden u als 

wijkbewoner natuurlijk op de hoogte van de 

ontwikkelingen! 

Nieuw initiatief vanuit defensie 

Defensie nodigt u uit deel te nemen aan een 

onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een 

stage bij de Koninklijke Luchtmacht vanuit de 

Universiteit van Amsterdam. Het doel van dit 

onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de 

activiteiten van omwonenden van De Peel op 

het gebied van omgevingskwesties. Ook hoopt 

men met deze enquête inzicht te verkrijgen in 

de beweegredenen van omwonenden om wel 

of niet hun mening te laten horen aan 

overheidsinstanties over deze kwestie. 

Invullen is snel gedaan: tinyurl.com/29knbu8h       

Wandeling in het Loobeekdal 

Zondagochtend 16 januari zal dhr. Mart 

Philipsen, IVN-gids en specialist van het 

Loobeekdal, bij voldoende belangstelling 

opnieuw op pad gaan met een groep van 

natuurliefhebbende wijkbewoners. Wederom 

in de omgeving Weverslo/ Vennepaes/ 

Volmolen.  

http://www.tinyurl.com/29knbu8h
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Nadere informatie volgt later.  

Heeft u zin om mee te lopen, meldt u aan: 

wijkraad@vlakwater.org 

 

Lampionnenwandeling 12 november 2021 

Er deden zo’n 70 tot 80 mensen mee aan de 

wandeling. Voor diverse ouders was dit de 

eerste keer dat ze kennismaakten met ouders 

die in de wijk wonen. Onderweg is het verhaal 

voorgelezen van Sint Maarten, en kregen de 

kinderen iets lekkers. De terug weg was erg 

spannend: lopen door het donkere bos. 

Op het Molenklefveld was een vuur gemaakt 

en kregen de kinderen warme chocolademelk 

en marshmallows die ze in het vuur konden 

roosteren. Voor de papa ‘s en mama’s was er 

een drankje. 

   

Nieuws van de gemeente 

Meld illegaal vuurwerk  

In aanloop naar de jaarwisseling zijn in de 

gemeente Venray in de afgelopen weken 

alweer harde knallen van illegaal zwaar 

vuurwerk te horen. Helaas zijn er ook al 

diverse  vernielingen aangericht. Zwaar 

vuurwerk inclusief knalvuurwerk is verboden. 

Ook de verkoop en het afsteken van vuurwerk 

is de komende jaarwisseling verboden.  

  

Vuurwerkverbod: minder druk op de zorg  

Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken 

van vuurwerk de komende jaarwisseling 

verboden.  Dit om extra belasting van de zorg, 

handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk 

te  voorkomen. Jaarlijks wordt er bij de 

nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op 

de zorg. Dat wil  het kabinet dit jaar voorkomen 

vanwege de enorme druk op de zorg-

professionals als gevolg van  COVID-19.   

 

Illegale opslag? Meld het!  

De opslag van illegaal zwaar vuurwerk levert 

levensgevaarlijke situaties op. In veel 

gevallen  hebben mensen de vuurwerk-

bommen gewoon in huis. Weet u wie zich bezig 

houdt met het  afsteken van illegaal vuurwerk, 

waar illegaal vuurwerk ligt of wordt 

verhandeld? Meld het bij de  politie (0900 

8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 

7000). 

  

Meer weten?   

Kijk voor meer informatie over vuurwerk op 

www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk. Alle 

informatie  over het vuurwerkverbod vindt u 

op www.rijksoverheid.nl.   

 

Andere overlast? 

De gemeente heeft uw meldingen nodig om 

weet van de overlast te krijgen en om erop te 

kunnen reageren. Heeft u last van (geluids) 

overlast of ontdekt u dat iets stuk is? Meld dit 

via de website van de gemeente 

(www.venray.nl/melding) of via de app 

‘MijnGemeente’. 

Het melden van aan drugs gerelateerde 

overlast, loopt via de politie of  wijkagent (zie 

colofon).  

Als u bij een melding uw persoonsgegevens 

achterlaat (naam, emailadres of telefoon-

nummer), dan verneemt u wat er met de 

melding is gedaan. 

mailto:wijkraad@vlakwater.org
http://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.venray.nl/melding
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Onderzoek aardwarmte 
Aardwarmte is van groot belang voor de 

energietransitie in Nederland. SCAN 

onderzoekt waar de ondergrond in Nederland 

mogelijk geschikt is voor de winning van 

aardwarmte. Zodat we straks ook vanuit deze 

bron een deel van onze huizen, kantoren en 

bedrijven kunnen verwarmen. 

De eerste fase van het SCAN-programma 

bestaat uit het in beeld brengen van de 

Nederlandse ondergrond door middel van 

seismisch onderzoek. Seismisch onderzoek 

geeft een goed beeld van de aanwezigheid, de 

continuïteit, diepte en dikte van mogelijk 

interessante reservoirs voor de winning van 

aardwarmte. https://tinyurl.com/yckp246h 

Er zijn eerder al twee lijnen door Venray 

onderzocht. De nieuwe en laatste lijn loopt 

langs Ysselsteyn, Heide, Venray kern, Oostrum 

en Blitterswijck. Vooralsnog staat de periode 

van uitvoering gepland van 17 januari tot 2 

februari a.s. (onder voorbehoud). 

https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-

onderzoek/ 

 

 

Tot slot 

Wijkraad Vlakwater wenst u fijne feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2022 toe. 
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