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Van de bestuurstafel 
Onderwerpen die de afgelopen maand onze aandacht 

hebben gehad.  

 

Uitbreiding bestuur 

Wiek Noldus is voornemens toe te treden tot 

het bestuur van de Wijkraad en zal daarom 

eerst enkele bestuursvergaderingen bijwonen. 

Wanneer Wiek besluit bestuurslid te worden 

zullen we hem uitgebreid voorstellen in deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Speeltoestellen, bankjes 

De speeltoestellen op het veldje op de hoek 

van de Merseloseweg / Aan de Dril worden 

verplaatst naar de Brienenlaan. Het bankje 

blijft staan.  

De omwonenden aan de Brienenlaan hebben 

positief geadviseerd, onze dank daarvoor.  

 

 

Biodiversiteit 

Na verplaatsing van de speeltoestellen aan de 

Merseloseweg zal in het kader van het 

bevorderen van de biodiversiteit een eerste 

experimentele stap gezet worden van de 

omvorming van recreatief gras naar meer 

bloemrijke grasvelden. In de peiling bleek de 

verkeersveiligheid  een issue m.b.t. het houden 

van goed zicht op het kruispunt. Dit wordt door 

de gemeente gewaarborgd. 

 

Aan de Molenklefweg zal de strook achter de 

doelpalen aan de bosrand ingezaaid worden. 

De zorg voor het achterlaten van zwerfafval 

en/of storten van tuinafval is overgebracht. Dit 

punt gaat straks mede bepalen of het 

experiment een succes is en er uitbreiding op 

meerdere locaties gaat volgen. 

 

 

 

Ziekenhuisterrein VieCuri 

De plannen om het VieCuri ziekenhuis van de 

Merseloseweg te verplaatsen naar elders, zijn 

een stap dichterbij gekomen. De gemeente 

heeft laten onderzoeken of de beoogde locatie 
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van sportpark De Wieën passend te maken is 

en dat blijkt zo te zijn.  

 

Er zijn echter nog geen besluiten genomen over 

de verplaatsing, nieuwbouw, sloop of 

anderszins van het huidige ziekenhuis. Daar zal 

nog een hele tijd over heen gaan, maar mocht 

het zover zijn, dan heeft de wijkraad te kennen 

gegeven betrokken te willen worden in de 

plannen voor de locatie aan de Merseloseweg. 

Het terrein, inclusief parkeerplaats, is 

eigendom van VieCuri. Samen met de eigenaar 

zal de gemeente onderzoeken hoe het beste 

invulling gegeven kan worden aan de locatie. 

 

De wijkraad is voornemens de wijkbewoners te 

betrekken bij dit proces. 

 

 

 

Oproep: wapen u tegen ongelukken 

Onze mooie en rustige wijk wordt veel 

gebruikt door lopers en wandelaars, ook in 

de avonduren. Vooral in de donkere 

wintermaanden vraagt dat laatste echter extra 

attentie voor de veiligheid. 

De sportclubs zorgen er meestal voor dat zij 

goed zichtbaar zijn middels licht reflecterende 

armbanden of andere kledingstukken. 

Maar veel wandelaars die een luchtje scheppen 

of hun hond uitlaten, zijn zich vaak niet bewust 

dat zij in het donker niet - of pas heel laat – 

zichtbaar zijn voor het rijdend verkeer.   

Als wijkraad willen wij onze bewoners daarom 

bij deze oproepen om bij een avondwandeling 

in de wijk zich tegen ongelukken te wapenen 

met een GEEL HESJE of een ander goed 

reflecterend kledingstuk.  

Maar ook autorijders en fietsers willen wij 

vragen zich aan de maximumsnelheid te 

houden (op veel plaatsen binnen de wijk: 30 

km) respectievelijk te zorgen voor een helder 

brandend voor- én achterlicht.  

Het gaat om uw eigen veiligheid en die van uw 

medebewoners! 

 

Nieuws van de gemeente 

 

Extra laadpalen in Venray 

De gemeente laat komende jaren nog ruim 100 

laadpalen plaatsen. Bij iedere laadpaal komen 

twee parkeerplaatsen, bestemd voor 

elektrische auto’s. Op de parkeerplaats bij het 

Odapark is eerder al een laadpaal geïnstalleerd. 

De gemeente draagt zorg voor een goede 

verdeling van de ruim 100 palen. De eerste 20 

palen worden binnenkort geplaatst en zijn 

gepland in andere wijken dan Vlakwater. Van 

25 januari tot en met 7 februari kan iedereen 

zijn mening geven over de gekozen locaties via 

www.venray.nl/laadpalen. Op basis van de 

binnengekomen reacties worden de definitieve 

locaties vastgesteld.   

http://www.venray.nl/laadpalen
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Hout stoken 

Houtvuur staat voor gezelligheid. Daarom 

hebben veel mensen een open haard of een 

houtkachel, binnen of buiten.  

 

De gemeente roept u op, wanneer u hout 

stookt, dit verstandig te doen. Rook bevat 

schadelijke stoffen zoals fijnstof. Dit fijnstof 

veroorzaakt luchtvervuiling en kan schadelijk 

zijn voor de gezondheid.  

 

Kijk voordat u een sfeerhaard of barbecue 

aansteekt op stookwijzer of op stookalert. 

Soms blijkt stoken dan geen goed idee te zijn, 

bijvoorbeeld als het windstil is. 

 

 

Militaire oefening 

Wij informeren u graag over de militaire 

oefening BASIC Strike die op en rondom het 

defensiecomplex De Peel in week 6 plaatsvindt. 

Van 8 t/m 12 februari worden zogenoemde 

Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) 

opgeleid op het gebied van grond-lucht 

samenwerking en het leveren van luchtsteun 

voor grondtroepen; de zogenaamde Close Air 

Support (CAS) procedures. Het trainen van de 

grondeenheden zal overdag gebeuren met 

trainingsvliegtuigen. 
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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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