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Van de bestuurstafel 
Onderwerpen die de afgelopen twee maanden onze 

aandacht hebben gehad.  

 

Evaluatie Wijkontwikkelingsplan 2020 en 

visie op de toekomst 

 

 
Vlakwater 1958 

 

Onlangs hebben wij u via een enquête 

gevraagd naar uw mening over de wijk. Dank 

voor de getoonde betrokkenheid! Wij nemen 

uw opmerkingen mee in de omgevingsvisie 

voor de komende jaren. In onze volgende 

Nieuwsbrief komen we hier op terug. 

 

Wat stemt u tevreden? 

Alle respondenten zijn behoorlijk tevreden 

over het leefklimaat in de wijk; tevreden over 

het enthousiasme, de zorgvuldigheid en 

betrokkenheid van de wijkraad en de 

werkgroepen; zo ook tevreden over de 

communicatie en de verbindende activiteiten 

die zijn georganiseerd. Ook voelen zij zich goed 

bij de groeiende informele saamhorigheid. 

 

Wat verdient (meer) aandacht? 

De verkeersveiligheid m.b.t. enkele wegen, 

kruispunten, de rotonde op de Westsingel plus 

oversteekplaats; de te hoge snelheid (ook door 

eigen bewoners); het vrachtverkeer op de 

Hoenderstraat en de slecht zichtbare betonnen 

paaltjes op de Hoopweg. 

 

Punten van zorg m.b.t. de inrichting van het 

VieCuri-terrein: zorgen om evt. ontsluiting op 

de Hoenderstraat, om hoogbouw, om het niet 

behouden van de bosstrook (die van belang is 

voor dierenmigratie) en te weinig aandacht 

voor ruimte en park. 

 

Zorg om het evenementen-beleid van de 

gemeente m.b.t. het Vlakwaterbos en over de 

reactivering van vliegbasis de Peel. 

 

Verder wordt genoemd:  het (achterstallig) 

onderhoud van wegen en onvoldoende 

bestrijden van gladheid (o.a. de trottoirs bij het 

ziekenhuis); de bestrijding van de processie-

rups; de slechte dekking van het KPN-netwerk; 

de bevolkingssamenstelling (vergrijzing), de 

grootte van de wijk (te groot?) en de te geringe 

aandacht voor het Loobeekdal. 

 

 

Hoe ervaart u de veiligheid in de wijk? 

Over het algemeen voelt men zich veilig in de 

wijk, men is tevreden over de buurtpreventie 

Whatsapp, de wijkagent en de sociale controle. 

Werkgroep Lief en Leed heeft goede ogen en 

oren. 

 

Punten van zorg zijn “De handelsactiviteiten” 

op “gekke plaatsen en gekke uren”; de  zorg om 

jonge dames die door het bos fietsen. 
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Hoe ervaart u de sociale cohesie in de wijk? 

Over het versterken van de onderlinge cohesie 

zijn de meningen verdeeld. Er zijn wijk-

bewoners die vinden dat er voldoende wordt 

gedaan, dat er voor iedereen een rol is. 

Anderen vinden dat de verbondenheid 

continue aandacht vraagt.  

De barbecue, het Nieuwjaarstreffen en de 

activiteiten voor kinderen worden positief 

gewaardeerd.  Daarnaast zijn er meerdere 

nieuwe ideeën aangereikt: o.a. het organiseren 

van kleinschalige buurtactiviteiten in de hele 

wijk voor de eigen straat (burendag). 

 

Aansluiten bij een werkgroep 

We hebben u ook gevraagd naar belangstelling 

om aan te sluiten bij een werkgroep. Naast een 

positieve grondhouding bleek daarbij ook, en 

begrijpelijk, dat velen een druk bestaan hebben 

dat wellicht lastig is te combineren met een 

actieve rol in de wijk. Maar als wijkraad 

concluderen we dat we een beroep op u mogen 

doen als we daar een noodzaak toe zien!  

 

 

Ziekenhuisterrein VieCuri 

In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat de 

wijkraad betrokken wil worden bij de plannen 

voor het VieCuri-terrein.  

Bij deze nodigen wij de wijkbewoners uit hun 

mening en ideeën over de woonplannen voor 

het VieCuri-terrein aan ons kenbaar te maken.  

Enkele bewoners hebben dit al in de enquête 

gedaan. Wat zijn uw woonbehoeften voor nu 

en in de nabije toekomst? Wat wilt u dat wij 

meewegen? Mail uw reacties naar 

helma@vlakwater.org  

 

Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor de 

(tijdelijke) werkgroep “VieCuri Wonen”. Een 

werkgroep, die een afspiegeling is van de wijk 

van nu en die van de toekomst, met 

vertegenwoordiging uit verschillende 

leeftijdsgroepen. Mail uw interesse naar 

helma@vlakwater.org. 

Vanuit de wijkraad participeren Wiek Noldus 

en Helma van Elst in de werkgroep. Zij 

vertegenwoordigen de wijkbewoners in de 

gesprekken met de eigenaar van het terrein.   

 

Speeltoestellen 

De speeltoestellen aan de Merseloseweg zijn 

weggehaald. De glijbaan wordt hergeplaatst 

aan de Brienenlaan, de andere speeltoestellen 

zijn afgeschreven. Er komen enkele nieuwe 

speeltoestellen en twee kleine goaltjes bij. 

mailto:helma@vlakwater.org
mailto:helma@vlakwater.org
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Wiek Noldus treedt aan als bestuurslid 

Na een verblijf van 6 jaar in Pápa in Hongarije, 

ben ik samen met mijn vrouw Marike en 

hond(je) Tresi in Venray geland. Na een actief 

leven als officier van de Luchtmacht en in 

Hongarije werkzaam voor de NAVO ben ik nu 

gepensioneerd. Alhoewel… In Venray is genoeg 

te doen. Ik ben hier mijn eigen ZZP-bedrijf 

gestart met als doel om bedrijven te helpen in 

het zaken doen met Defensie en de NAVO. 

Daarnaast ben ik hier snel opgenomen in de 

loopgemeenschap van ATV Venray, bij Probus 

Novus, de Sociëteit en nu ook in het bestuur 

van deze mooie wijk. We hebben het goed naar 

de zin in Vlakwater en hopen ook een goede 

bijdrage te kunnen leveren om de wijk verder 

te verbeteren en minimaal zo te behouden. Ik 

besef inmiddels dat een goede, actieve 

wijkraad daar een stevige rol in speelt. En ik 

hoop meer wijkbewoners, na de COVID-tijd, 

ook daadwerkelijk de hand te kunnen geven… 

 

Van de werkgroep kinderactiviteiten 

 

Carnaval 2021 
In de carnavalsperiode wilden wij, werkgroep 
kinderactiviteiten, in deze moeilijke periode 
toch iets organiseren voor de kinderen in onze 
wijk. Ondanks de beperkte mogelijkheden 
wisten we een activiteit te bedenken en wel 
een letterspeurtocht. Het was voor iedereen in 
de wijk mogelijk om mee te doen. 
 
Tijdens de carnavalsvakantie konden de 
kinderen dan ook op lettertjesjacht! Zeker 30 
kinderen deden mee en stuurden een 
oplossing in! Deze moest zijn: ‘Vastelaovend 
ien Vlakwater’.  
 
De kinderen die meegedaan hebben, hebben 
inmiddels al een beloning ontvangen.  

Dank aan de mensen die een letter op het raam 
wilden plakken en tot een volgende keer! 

Jorien, Marlene, Mieke, Simone en Léony 

 

 

Paasactiviteit 

Op zaterdag, zondag en maandag 3, 4, en 5 

april organiseren wij een zoektocht in de wijk 

naar paaseitjes. Een tocht met moeilijk te 

vinden eieren én… codes! Spannend dus. Doe 

je mee? Lees dan de flyer die je bij deze 

Nieuwsbrief vindt. 

 

 

Van de gemeente 

 

Vliegbewegingen op of rondom de Peel 

Op woensdag 31 maart, donderdag 1 en 

donderdag 22 april vinden in de avonduren 

tussen 18.30 en 21.30u helikopteroefeningen 

plaats op de Luitenant-generaal Bestkazerne.  

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april 

worden grondtroepen opgeleid om vuursteun 

op korte afstand voor eigen troepen te 

coördineren met Nederlandse en buitenlandse 

gevechtsvliegtuigen en helikopters. De 

oefeningen in en rondom de omgeving van de 

kazerne beginnen in de ochtend en zijn gepland 

tot 18:00 uur. Gevechtsvliegtuigen en 

helikopters van Defensie ondersteunen de 

zogenoemde Joint Terminal Attack Controller 

(JTAC) opleidingen. Wanneer er overlast of 

hinder wordt ervaren, kan men dit melden via 

het online klachtenformulier 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/klacht

en-en-

schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformuli

er . Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen is meer 

informatie te vinden. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier
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Nieuwsbrief Vlakwater,  
voor alle wijkbewoners 
Verschijning: zes keer per jaar 
 
Bestuur 
Loes Straatman (voorzitter) 
Inge Adriaansens (secretaris) 
Pieter Weerts (penningmeester) 
René Lenards 
Hans Visscher 
Wiek Noldus 
Helma van Elst 
 
Werkgroepen 
Lief en Leed 
E: liefenleed@vlakwater.org  
Kinderactiviteiten  
E: Kinderenvlakwater@gmail.com  
 
Wijkteam 
Wijkverpleegkundige 
Shirley van Meijgaarden 
E: shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl  
T: 06-20764459 
Wijkagent Harold Jacobs 
E: harold.jacobs@politie.nl 
T: 0900-8844 
 
Stichting Wijkraad Vlakwater 
IBAN: NL13 RABO 0150 1602 83 
KvK:59909811 
E:  wijkraad@vlakwater.org 
W: www.vlakwater.org   
 
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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