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Van de bestuurstafel 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2022 met 

daarin een hartelijke uitnodiging voor het 

Eindejaarstreffen op 30 december van 16.00 

uur tot 18.00 uur in het Theehuis van het 

Odapark. 

 

Na drie jaar corona kan en mag het weer. We 

hopen dan ook velen van u te ontmoeten. 

Wij zien er naar uit!  

                         
 

 

Vliegbasis De Peel  

Vliegbewegingen Pale Strike 

 

Vanaf maandag 5 tot en met donderdag 8 

december vliegen er in verschillende blokken 

(gevechts)vliegtuigen en helikopters in de 

omgeving van De Peel. U kunt behalve de F-16 

en de Apache gevechtshelikopter ook het 

gevechtsvliegtuig de F-35 waarnemen. 

  

Vliegbewegingen Black Maple 

Op donderdagavond 8 december vliegen er in 

verschillende blokken helikopters en een civiel 

vliegtuig boven de Peel. Het betreft de 

volgende toestellen: Apache gevechts-

helikopters, Cougar transport helikopters en 

een Learjet (civiel vliegtuig).  

  

  
Stand van zaken VieCuri-terrein 

Werkgroep VieCuri (WG) heeft haar netwerk 

wederom verstevigd. O.a. de uitkomsten van 

de Vlakwater-Woonenquête van dit voorjaar 

vormen hiervoor een stevige basis.  

 

Er worden vijf thema's onderkend die de 

bewoners van onze wijk belangrijk vinden: 

o Behoud van het open en ruime karakter van 

onze wijk; 
o Behouden van het bosdeel aan de Notaris-

berg; 
o Dat goed rekening wordt gehouden met de 

woonwensen van onze wijkbewoners; 
o De inrichting van een Multi Functionele 

Accomodatie in de wijk (MFA); 
o De realisatie van een woonzorgvoorziening 

Deze thema's worden momenteel verder 
uitgewerkt en zullen binnenkort worden 
aangeboden aan VieCuri en aan alle relevante 
partijen binnen de Gemeente Venray. De WG 
wil dan verder praten hoe deze thema's 
kunnen worden gerealiseerd. Ook zoekt de WG 
de samenwerking met andere partijen die 
belang hebben bij de toekomst van het VieCuri-
terrein. Dit betreffen bijvoorbeeld het Hospice 
Zenit en het Project Villa Romana. 
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Het Parc Villa Romana (VR) project betreft een 
burgerinitiatief binnen de gemeente. VR start 
in het Ursulinenklooster aan de Merseloseweg 
een mooi woonproject dat speciaal is gericht 
op samen bouwen, samen wonen, samen 
zorgen.  

 

De doelstellingen van Villa Romana sluiten 
mooi aan bij de vijf thema's vanuit onze wijk. 
Met name betreffende het inrichten van een 
MFA liggen er wederzijds mooie kansen tot een 
waardevolle samenwerking. 

Wilt u meer weten over de activiteiten van 
onze Werkgroep, neem dan contact met ons op 
via wijkraad@vlakwater.org  

 

 

Wilt u iets doen voor de wijk? 

Werkgroep Lief en Leed zoekt uitbreiding.  

 

Wilt u samen met ons werken aan verbinding 

in de wijk en een beetje tijd en inspanning 

leveren voor dit doel? Wij gaan graag met u in 

gesprek! Meldt uw interesse via e-mail: 

liefenleed@vlakwater.org  

 

                                                                    

Van de werkgroep kinderactiviteiten 

Werkgroep kinderactiviteiten organiseert een 
aantal keer per jaar activiteiten voor de 
kinderen in onze wijk. 

De werkgroep heeft echter niet alle kinderen 
van de wijk in beeld, maar wil wel graag de 
ouders van deze kinderen bereiken om hen te 
wijzen op hetgeen de werkgroep doet en 
organiseert.  

De werkgroep is daarnaast ook bezig de 
leeftijdsopbouw van de groep deelnemende 
kinderen in kaart te brengen, om zo jaarlijks de 
activiteiten nog beter te kunnen afstemmen op 
de leeftijd van de groep.  

Mocht u ons nog geen e-mail hebben gestuurd 
met uw adres, naam  en  geboortedatum van 
uw kind (of kinderen), dan vragen wij u dat 
alsnog te doen. Ons e-mailadres is: 
vlakwaterkinderen@gmail.com. 

Wijs nieuwe bewoners met kinderen namens 
ons op het bestaan van de werkgroep en 
verwijs hen daarvoor naar de wijkraad en 
werkgroep. Dat kan ook via een e-mail aan: 
vlakwaterkinderen@gmail.com 

 

Lampionnentocht 
Vrijdag 4 november liepen een aantal kinderen 

uit de wijk een ronde door Vlakwater. Versierd 

met lichtjes en lampionnen stopte de groep 

voor een spokenverhaal met een snoepje en 

liep daarna weer verder onder begeleiding van 

een gezellig muziekje. 

Bij terugkomst op het speelveld aan de 

Molenklefweg stonden er twee vuurtjes 

gezellig te knapperen met daarboven een ketel 

warme chocolademelk. Onderweg had 

iedereen een goede stok gezocht om hieraan 

zijn eigen marshmallow te prikken en zo te 
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kunnen roosteren. We sloten op deze manier 

een fijne tocht af. 

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet en 
komst en graag tot ziens bij de volgende 
activiteit!  

                            

 

 

Nieuws van de Gemeente 

Verwarm je woning op een veilige manier! 

Gemeente Venray en Brandweer Limburg-

Noord nodigen u uit voor de bijeenkomst 

‘Veilig de winter door’ op 14 december a.s. in 

de Raadzaal van het Gemeentehuis.  

Zie voor meer informatie de bijgesloten flyer. 

 

 

Hoge energierekening? De gemeente 
Venray helpt! 

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% 

van het minimum) kunnen in 2022 een 

energietoeslag van € 1.300 ontvangen. 

Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 

130% van het sociaal minimum kunnen een 

toeslag van € 650 aanvragen. De 

aanvraagperiode is verlengd tot en met 31 

december 2022.  

De energietoeslag is bedoeld om de financiële 

impact van de stijgende energiekosten te 

verzachten.  

U kunt de energietoeslag eenvoudig aanvragen 

op de website van de gemeente. Op 

www.venray.nl/energietoeslag-voor-lagere-

inkomens staan de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor de toeslag. Let op: 

ook als u een AOW-uitkering ontvangt, komt u 

mogelijk in aanmerking voor de toeslag.  

Er wordt uiteraard geprobeerd om aanvragen 

zo snel mogelijk af te handelen. Het duurt 

maximaal 16 weken totdat er een beslissing is 

genomen op een aanvraag.  

 

 

Waarschuwing! Criminelen aan zet 

Momenteel worden bedrijven en instanties 

gebeld door ‘Stadsgids Venray’. Zij proberen 

voor € 395,- een vermelding in de stadsgids aan 

te bieden. Wees gewaarschuwd. 

Bij nazoeken van dit adres op internet blijkt dat 

deze mensen dit vaker doen, het is echter een 

vorm van oplichting. Ze bellen vanaf dit 

nummer: 020-2623946. Reacties vindt u hier 

https://www.wieheeftgebeld.nl/nummer/020

2623946.                  

 
 

 
 
 
Tot slot 
Wijkraad Vlakwater wenst u hele fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 2023! 
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Eindejaarstreffen 30 december 2022 
 
 
Beste wijkbewoner(s), 
 
Wij nodigen u uit om op vrijdag 30 december 
van 16.00 uur tot 18.00 uur in het theehuis van 
het Odapark deel te nemen aan het 
Eindejaarstreffen. Onder het genot van een 
drankje hopen we met vele wijkbewoners 
afscheid te nemen van 2022 en het glas te 
heffen op een voorspoedig 2023. 
 
Het is een mooi moment om kennis te maken 
met bewoners die nog maar kort hier wonen en 
oude banden weer opnieuw aan te halen.  
 
In verband met de organisatie is aanmelding 
middels e-mail aan wijkraad@vlakwater.org 
gewenst. Wij zien er naar uit u te kunnen 
begroeten!   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wijkraad Vlakwater 
 
 
 

 
 
 

Colofon  
 
Nieuwsbrief Vlakwater,  
voor alle wijkbewoners 
 
Bestuur 
Loes Straatman (voorzitter) 
Inge Adriaansens (secretaris) 
Pieter Weerts (penningmeester) 
Hans Visscher 
Wiek Noldus 
Helma van Elst 
 
Werkgroepen 
Lief en Leed 
E: liefenleed@vlakwater.org   
Kinderactiviteiten  
E: vlakwaterkinderen@gmail.com  
 
Wijkteam 
Wijkverpleegkundige Cindy Eeren 
E: Cindy.eeren@dezorggroep.nl  
M: 06 82046967 
Wijkverpleegkundige Luciënne Vermeulen 
E: Luciënne.vermeulen@dezorggroep.nl  
M: 06 43239650 
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  
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