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Van de bestuurstafel 

in deze Nieuwsbrief informeren we u over de 

ontwikkelingen rondom het VieCuri-terrein. 

Verder brengen we u op de hoogte van enkele 

recente ontwikkelingen in de wijk. 

 

VieCuri-terrein 

 

Werkgroep VieCuri 

Omtrent de plannen m.b.t. het CieCuri-terrein 
heeft de Wijkraad een werkgroep (WG) 
geformeerd, die de belangen, wensen en 
zienswijzen in deze van de wijkbewoners wil 
behartigen in contact met de gemeente en 
VieCuri. Deze WG bestaat uit de volgende 
personen: 
 
Hans ten Berge, Ellerbecklaan 8 
Femke Direks, Hoenderstraat 98  
Thijs van Kempen, Biezenvenneke 10 
Stan Olieslagers, Merseloseweg 145 
Wiek Noldus, Aan de Dril 8 (wijkraad) 
Helma van Elst, Molenklefweg 9 (wijkraad) 
 
U kunt uw vragen of suggesties rechtstreeks 
doorgeven aan de leden van de WG. Dat kan via 
het e-mailadres van de wijkraad 
wijkraad@vlakwater.org De WG zal uw 
opmerkingen meenemen in het overleg met de 
Gemeente. De WG houdt u allen - middels deze 
nieuwsbrief - op de hoogte. 
 
Informatiebijeenkomst 16 juni 
De plannen voor het nieuwe ziekenhuis 

bestaan uit twee onderdelen: het plan voor de 

nieuwe locatie én het woningbouwplan voor 

de oude locatie. Het college van B&W en de 

raad heeft inmiddels naar de plannen gekeken 

(raadsinformatie op 31 mei).  De commissie 

Wonen van de gemeenteraad vergadert op 

dinsdag 8 juni over de plannen. Deze 

vergadering kunt u als toehoorder digitaal 

volgen via www.venray.nl.  

Op dinsdag 15 juni worden de plannen  voor de 

nieuwe locatie besproken met de 

omwonenden van De Wieën.  

 

Voor de bewoners van onze wijk die in de 

omgeving van het huidige ziekenhuis wonen  of 

voor  degenen die om een andere reden 

betrokken zijn is er een digitale informatie-

avond op woensdag 16 juni van 20.00u tot 

21.30 uur. Onze WG zal daar natuurlijk bij 

aanwezig zijn. Maar u bent uiteraard ook 

welkom om hier zelf aan deel te nemen.  

 

Aanmelden voor de informatieavond 

De informatieavond vindt plaats via MS Teams. 

U kunt zich aanmelden door vóór woensdag 9 

juni een mail te sturen naar Marivi Claessens: 

marivi.claessens@venray.nl  

Vermeld in de mail dat het om de bijeenkomst 

‘VieCuri Merseloseweg 16 juni’ gaat. U krijgt 

tijdig de link voor de bijeenkomst toegestuurd.  

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u 

telefonisch contact opnemen met Marivi 

Claessens (Tel. 0478-523333). 

 

 

Voorlopige plannen voor woningbouw 
Tijdens de informatieavond worden de 
plannen voor de huidige locatie van het 
ziekenhuis aan de Merseloseweg nader 
toegelicht. Projectleiders Robert Muijsers van 
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VieCuri en Winand van der Kooij 
van de gemeente Venray leggen u aan de hand 
van een presentatie uit wat de verplaatsing van 
VieCuri betekent voor de omgeving en wat de 
plannen zijn voor de toekomst. Vervolgens 
geven zij een doorkijk over de nog door  
te lopen procedures en de voorlopige planning. 
De plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt en 
definitief.  Suggesties uit de wijk kunnen bij de 
verdere uitwerking van de plannen worden 
meegenomen. Uiteraard is er gelegenheid om 
vragen te stellen of opmerkingen te maken. De 
werkgroep beraadt zich op het overleg van 7 
juni hierover. 
 
Wilt u meer lezen over o.a. de 
samenwerkingsovereenkomst VieCuri en de 
gemeente Venray m.b.t. verplaatsing 
ziekenhuisvoorziening VieCuri, ga dan naar  
www.venray.nl. De stukken m.b.t VieCuri zijn 
openbaar. 
 
 

WhatsApp-groep: ‘Vlakwater in gesprek’ 
Naast de al jaren bestaande ‘WijkAlert 
Vlakwater’ die uitsluitend bedoeld is voor het 
doorgeven van verdachte situaties en 
waarvoor spelregels gelden, blijkt er ook 
behoefte te zijn aan een WhatsApp groep 
waarin ook andere zaken met elkaar besproken 
kunnen worden. 
 
We hebben daarvoor de groep ‘Vlakwater in 
gesprek’ ingericht met als onderwerp: 
“Onderwerpen die niet in de Wijkalert 
thuishoren met elkaar bespreken.” De groep is 
uitsluitend toegankelijk voor wijkbewoners. 
 
Wilt u deelnemen aan deze gespreks-app? 
Geef uw telefoonnummer en naam en adres 
via e-mail (wijkraad@vlakwater.org) aan ons 
door en we geven u toegang. We gaan er van 
uit dat deelnemers elkaar respectvol 
bejegenen. 
 

 

Speeltoestellen 

De verplaatsing van de speeltoestellen van  de 

hoek Merseloseweg/Aan de Dril naar de 

Werckenslaan is gerealiseerd. De speel-

toestellen bleken om en nabij allemaal 

afgeschreven. Alle toestellen zijn nieuw en 

inmiddels  door de jeugd enthousiast in gebruik 

genomen.  De wijkraad heeft financieel 

bijgedragen aan de nieuwe speeltoestellen. 

 

Ten behoeve van de veiligheid wordt er 

binnenkort een heg geplaatst langs de weg 

over de hele lengte van het  speelterrein. 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.venray.nl/


 
NIEUWSBRIEF - Vlakwater, een droom van een wijk! 

 

4 juni 2021 
 

Secretarieel- en financieel jaarverslag 

In het overleg van 31 mei is de wijkraad 

akkoord gegaan met de beide jaarverslagen. De 

kas is gecontroleerd door Thijs van Kempen, 

waarvoor onze dank! Op onze website kunt u 

via https://vlakwater.org/index.php/bestuur 

de diverse verslagen inzien. 

 

Nieuws van de gemeente 

 

Processierupsbestrijding 

De gemeente is in april gestart met het 

bestrijden van de eikenprocessierups. Bomen 

langs wegen en randen van bosjes zijn 

behandeld. De meeste bomen twee keer.  

Binnen de bebouwde kom zijn de bomen 

bespoten met een biologisch preparaat. Ga 

voor meer informatie naar: 

www.venray.nl/eikenprocessierups 

Daar treft u o.a. een kaart aan waarop de 

behandelde bomen zijn aangegeven. 

Door Luc hoogenstein - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=748

52056 

 

Voorkom dat uw fiets gestolen wordt  

Regelmatig krijgt de politie van Venray een 

melding over diefstal van een fiets. Vaak zijn dit 

kostbare, elektrische fietsen. De flyer in de 

bijlage van deze nieuwsbrief biedt u tips om 

fietsendiefstal te voorkomen.  

Colofon  
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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 en we halen u 
uit onze verzendlijst. 
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