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Van de bestuurstafel 

In deze Nieuwsbrief leest u over de laatste 

ontwikkelingen m.b.t. het VieCuri-terrein. 

Verder besteden we o.a. aandacht aan 

burendag. 

 

Herinrichting VieCuri-terrein 

De digitale informatieavond van 16 juni, 
georganiseerd door de gemeente, is door 
ongeveer 50 wijkbewoners bezocht. Een aantal 
dat er mag zijn en waarmee de wijk duidelijk 
haar onrust bij de schetsplannen toont.  
 
Er werden veel vragen gesteld o.a. over de 
massiviteit van het plan, het aanpalende 
bosgebied (met zijn bijzondere fauna) en de 
verkeersveiligheid.  
 
Helaas bleek de tijd te kort om alle vragen en 
opmerkingen vanuit de wijk deze avond goed 
te verzamelen en te behandelen. Daarom heeft 
Werkgroep VieCuri (WG) bij de gemeente 
aangegeven dat zij, om de belangen van de 
wijkbewoners goed te kunnen behartigen,  
formeel erkend wil worden als betrokken 
partij.  
Inmiddels heeft de WG een uitnodiging 
ontvangen voor 7 juli a.s. voor een eerste 
gesprek. 
 
Eerder heeft de wijkraad de wijkbewoners via 
een enquête gevraagd om input. Op de 
informatieavond is eveneens veel 
aangedragen. De WG heeft uit alle verkregen 
input de volgende thema’s gedestilleerd: 

• Het behoud van het open en ruime 
karakter van de wijk; 

• Behoud van het bosdeel met 
bijzondere fauna; 

• De woonbehoeftes van de 
wijkbewoners; 

• Een wijkzorgvoorziening in de vorm 
van zorgwoningen/zorgbuurthuis; 

• Een passende multifunctionele 
accommodatie (MFA); 

• De verkeersveiligheid. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt deze 
rechtstreeks doorgeven aan de leden van de 
WG. Dat kan via het e-mailadres van de 
wijkraad (wijkraad@vlakwater.org). 
 

Wilt u meer lezen over o.a. de 
samenwerkingsovereenkomst VieCuri en de 
gemeente Venray m.b.t. de verplaatsing van de 
ziekenhuisvoorziening VieCuri, ga dan naar  
https://www.venray.nl/verplaatsing-viecuri. 
  
 

WhatsApp-groep: ‘Vlakwater in gesprek’ 
Naast de al jaren bestaande ‘WijkAlert 
Vlakwater’ die uitsluitend bedoeld is voor het 
doorgeven van verdachte- en/of gevaarlijke 
situaties en waarvoor strikte spelregels gelden, 
is er sinds een paar weken ook een WhatsApp 
groep waarin ook andere zaken met elkaar 
besproken kunnen worden. Daar blijkt 
behoefte aan, mede gezien de reacties op de 
app over de informatieavond van 16 juni.  
De groep is uitsluitend toegankelijk voor 
wijkbewoners. 
 
Wilt u ook deelnemen aan deze gespreks-app? 
Geef uw telefoonnummer en naam en adres 
via wijkraad@vlakwater.org aan ons door en 
we geven u toegang. We gaan er van uit dat 
deelnemers elkaar respectvol bejegenen. 
 

 

Burendag 

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
organiseren samen weer de jaarlijkse 
Burendag. Dit jaar op 25 september.  

Beide organisaties beogen mensen dichter bij 
elkaar te brengen en buurten socialer, leuker 
en veiliger te maken. 
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Misschien een idee voor uw straat of buurtje 
om een Burendag te organiseren?  Inspiratie 
voor een leuke en veilige Burendag is te vinden 
op de website www.burendag.nl  
 
Voor buurten is het mogelijk om van 14 juni tot 
en met 15 augustus 2021 een 
subsidieaanvraag tot maximaal € 400,= in te 
dienen bij het Oranje Fonds.  
 

 
 

 

Vervolg op de enquête 

In de Nieuwsbrief van maart heeft u de reacties 

kunnen lezen op de enquête  ‘terugblik 2015-

2020’. Veel reacties betroffen de volgende drie 

zaken: het VieCuri-terrein, de 

(verkeers)veiligheid en de sociale cohesie. 

M.b.t. de veiligheid en de veiligheid in het 

verkeer kunnen we u vertellen, dat alle 

opmerkingen categorisch zijn gebundeld en 

gedeeld zijn met de gemeente. Ook heeft er 

inmiddels een gesprek plaats gehad met drs. 

Maya Kallen, psycholoog, werkzaam bij de 

gemeente.  Zij zoekt samen met de wijkraad 

naar mogelijkheden om ongewenst 

verkeersgedrag positief te beïnvloeden. 

 

Wandelen in het Loobeekdal 

De wijkraad nodigt natuurliefhebbers uit voor 

een natuurwandeling in het mooie gebied van 

het Loobeekdal onder leiding van dhr. Mart 

Philipsen, IVN-landschapsgids.   

 

Dhr. Philipsen laat ons zondagochtend 12 

september een stukje natuur, cultuur en 

geschiedenis proeven en beleven in de 

omgeving Weverslo/Vennepaes/Volmolen.  

 

 
 

Het maximale aantal deelnemers is 25. De 

wandeling duurt 2 tot 2,5 uur en is ca 5 km. Bij 

grote belangstelling wordt de wandeling 

herhaald. Overige informatie volgt begin 

september. Vermeld bij aanmelding met 

hoeveel personen u meeloopt. Aanmelden kan 

via wijkraad@vlakwater.org.  

 

 

Nieuws van de Gemeente 

WhatsApp borden 

Dinsdag 29 juni onthulden burgemeester Luc 

Winants en wethouder Cor Vervoort  het 

eerste WhatsApp buurtpreventiebord van 

Venray op de hoek Alaertslaan/Hoopweg. De 

komende tijd zullen er meer borden op 

strategische plekken in de dorpen en wijken 

geplaatst worden. 
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Melden van overlast 

De gemeente roept u op situaties van overlast 

te melden. Heeft u last van (geluids)overlast, of 

gevaar van losliggende stoeptegels, 

eikenprocessierups, vliegverkeer, verstopt 

riool, zwerfvuil, ongedierte of gewond dier? Of 

ontdekt u dat iets kapot is? Via de website van 

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

de app ‘MijnGemeente’ kunt u een melding 

doen. 

 

Het melden van aan drugs gerelateerde 

overlast, loopt via de politie of  wijkagent (zie 

colofon voor e-mailadres). De wijkagent is ook 

rechtstreeks te bereiken via WhatsApp.  

Om (frequente) overlast  te kunnen aanpakken, 

heeft de gemeente uw meldingen nodig! 

 

Vakantie 

Het laatste wijkraadoverleg van dit seizoen, 

hebben we mogen houden op een heel 

bijzondere locatie, n.l. bij de Weverslose 

Volmolen. Helaas waren we deze avond niet 

compleet. U mist op deze foto Loes Straatman 

en René Lenards. 

 
 

Bij de Volmolen gaat het werk door, wij leggen 

het stokje even neer. In september zien wij u 

weer terug.  Wij wensen u een fijne zomer. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
inwoner bent van de wijk Vlakwater (of 
anderszins verbonden met deze wijk). U kunt 
zich uiteraard te allen tijde hiervoor 
afmelden. Stuur dan een e-mail naar 
nieuwsbrief@vlakwater.org  
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