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Van de bestuurstafel 
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2022.  
U krijgt een update van de twee grote thema’s 
die onze aandacht hebben, nl. de reactivering 
van Vliegbasis De Peel en de herinrichting van 
het VieCuri-terrein. Maar ook andere zaken 
komen aan de orde. 
 
 
Vliegbasis De Peel 
Komend voorjaar zal het eerste F35 vliegtuig 
gestationeerd worden in Volkel. In totaal 
komen in Volkel en op De Peel twaalf F35’s te 
staan.  
 
Defensie wil jaarlijks drie periodes van 6 weken 
of één periode van 24 weken oefenen, twee 
keer per dag, in de ochtend, middag of avond. 
6 tot 10 vluchten per keer. Daarnaast is er ook 
ander vliegverkeer mogelijk. 
 
Milheeze en Merselo liggen het dichtst bij de 
start- en landingsbaan. Maar ook Smakt, 
Holthees, Overloon en Vierlingsbeek gaan 
overlast ervaren van startende en landende 
vliegtuigen. Het dreunende geluid zal tot in een 
omtrek van 20 tot 30 km te horen zijn en 
veroorzaakt stress en slapeloosheid. Ook 
Vlakwater zal niet gespaard worden.  
 
Omwonenden van vliegbasis Leeuwarden, 
waar de F35’s al enige tijd vliegen, zijn het 
inmiddels zat: de herrie is namelijk enorm. Uit 
metingen is gebleken dat het geluid varieert 
van 125 tot 145 dB. Als je toevallig daar fietst 
heb je gratis en voor niets permanente 
gehoorschade.  De GGD aldaar is een 
onderzoek gestart naar de schade op gehoor 
en gezondheid. 

In Bakel wordt eind maart/ begin april een 
voorlichtingsavond gehouden over de 
reactivering van de vliegbasis. Een van de 
thema’s zal gehoorschade zijn.  
 
De dorps-en wijkraden maken zich er gelukkig 
steeds drukker om. Het wordt hoog tijd, dat  
iedereen zich bewust wordt van wat op ons 
afkomt. Wilt u wat doen? Teken deze petitie. 
https://www.petities.com/stop_uitbreiding_vl
iegbasis_de_peel?uv=41988539&utm_source
=whatsapp 

Nieuwsgierig naar het geluid dat de F35 
produceert? 
https://www.youtube.com/watch?app=deskt
op&v=K530d-
sqDTY&fbclid=IwAR0e4r7uYT5b5OeUEek86z9
NPgqoWu5hGZ7lrGjTZxzMbeoKryvE0kzmEC0 
 
Bezoek ook website stopvliegbasisdepeel.nl   
Deze wordt steeds actueel gehouden. 
 

 
 
Kruispunt Merseloseweg en van 
Roosmalenstraat 
In een vorige nieuwsbrief meldden we, dat er 
t.b.v. de verkeersveiligheid een verhoging 
komt op het kruispunt Merseloseweg/ van 
Roosmalenstraat. De gemeente heeft laten 
weten, deze verhoging nog voor de 
bouwvakvakantie uit te voeren. 
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Stand van zaken herinrichting VieCuri-
terrein 
Zoals u bekend is heeft de wijkraad een 
werkgroep ingesteld die de ontwikkelingen 
betreffende de herinrichting nauwlettend volgt 
en die de belangen van de wijk behartigt. 

Er zijn vijf thema’s van belang: 
1) Het groene, ruime landelijke karakter 
2) Het behoud van het bosdeel 
3) De toekomstige woonwensen van de 

wijkbewoners 
4) Een kleine woon-zorgvoorziening in 

onderzoek nemen 
5) Een multifunctionele accommodatie 
 
Op dit moment heeft thema 3 onze aandacht. 
Hoe krijgen we zicht op de toekomstige 
woonwensen van de wijkbewoners? 
 
Uit de gegevens van de recent gepresenteerde 
gemeentelijke enquête “Toekomstvisie op 
Wonen” blijkt dat 92% van de Vlakwater-
respondenten heel tevreden is met de huidige 
woning. Toch worden er ook uitspraken 
gedaan, over verhuiswensen naar een meer 
passende woning, bijv. een levensbestendige 
woning, appartement of nultredenwoning. 
  
Vandaar dat we alle wijkbewoners van 60 jaar 
en ouder gaan bevragen op  hun woonwens 
voor de nabije en verre toekomst. Dat doen we 
met een enquête.  
 
Hoe beoordeelt u uw woonsituatie voor 
de komende 5- 20 jaar? 
De enquête zal naar verwachting in april 
worden uitgevoerd. Wij vragen de 
medewerking van alle wijkbewoners van 60 
jaar en ouder, om deze enquête tot een succes 
te maken. En heeft u geen verhuiswens voor op 
oudere leeftijd, dan willen wij dit ook weten. 
Bekijkt u hem goed en vult u hem in! Naar mate 

we een beter beeld hebben van hoe u in de 
toekomst wilt wonen, kunnen wij, op basis van 
de uitslag, voorstellen doen in ons overleg met 
de gemeente en overige belanghebbenden. 

Wat voor u van belang kan zijn om mee te 
wegen is het gegeven dat de zorgvraag de 
komende 20 jaar zal verdrievoudigen terwijl er 
minder beschikbare professionele zorg 
beschikbaar zal zijn.  Ouderen zullen dus meer 
aangewezen zijn op elkaar en op mantelzorg.  
 
Daarom: Wilt u straks in Vlakwater passend 
kunnen wonen, vul dan de enquête in!  

  

Samen staan we sterk 
De werkgroep zoekt samenwerking met andere 
belanghebbenden. Om samen één stevig front 
te vormen. Zo is er samenwerking gezocht met 
Hospice Zenit. Deze blijft op de huidige locatie, 
maar heeft natuurlijk ook wensen en ideeën 
betreffende de herinrichting van het terrein. 
Zenit en onze werkgroep hebben afgesproken 
elkaar te betrekken in alle vervolgstappen. 
 
 

De Paashaas in het Odaparkbos 
Alle kinderen van Vlakwater worden 
uitgenodigd om op 16 april paaseieren te  
zoeken bij het Theehuis in het Odapark. Zie de 
flyer met gegevens over tijdstip en aanmelding, 
bijgesloten bij deze Nieuwsbrief.  
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Vlakwaterbos de stand van zaken 
De wijkraad heeft begin februari de 
gemeenteraad hierover schriftelijk benaderd. 
U heeft het kunnen lezen in de Peel en Maas. 
 
In de toelichting op de VlakwaterVisie bleek 
namelijk slechts een kleine selectie 
opgenomen van de opmerkingen die de 
wijkraad had opgevoerd op de conceptvisie. 
Terwijl het Vlakwaterbos in onze wijk ligt en de 
wijkraad een belangrijke belanghebbende is. 
   
M.b.t. het Vlakwaterbos is in de gemeente 
gesproken over een ‘beheercommissie’, waarin 
belanghebbenden van het Vlakwaterbos zitting 
zouden kunnen hebben. Wijkraad Vlakwater 
stelt zich op het standpunt dat zij daar zeker 
zitting in behoort te hebben. De wijkraad dient 
immers de belangen van de wijkbewoners en 
direct omwonenden te kunnen behartigen.  
 
Tot slot heeft de wijkraad de zorg van de heer 
van Oosterhout, voormalig brandweer-
commandant onderstreept, om de kans op 
bosbrand in geval van extreme droogte serieus 
te nemen.  

 

 
 

 

Speeltoestellen Hagelweg 
Op dit moment wordt op het speelveld aan de 
Hagelweg gewerkt aan een nieuw 
speelterreintje voor onze jongste 
wijkbewoners. Op een enkel toestel na, waren 
de oude speeltoestellen afgeschreven. 
 
De werkgroep kinderactiviteiten heeft mee 
mogen denken en hun wensen kenbaar 
gemaakt. 
 
De wijkraad heeft financieel bijgedragen om 
het gewenste plan ook te kunnen 
verwezenlijken. 
 
Een alerte buurtbewoner heeft zijn zorg 
uitgesproken over het puin, dat rondom de 
speeltoestellen is gestort. Het puin  dient als 
fundament voor het fietscircuitje dat 
binnenkort gemaakt gaat worden. Het puin 
levert direct gevaar op voor kinderen die er 
spelen. De wijkraad heeft  er melding van 
gedaan bij de gemeente en bij de 
verantwoordelijke ambtenaar. 
 

 
Wandeling in het Loobeekdal 
Zondagochtend 16 januari is dhr. Mart 
Philipsen, IVN-gids en specialist van het 
Loobeekdal,  op pad gegaan met 27 natuur 
liefhebbende wijkbewoners in de omgeving 
van het Weverslo. 
 
Een reactie van een enthousiaste wijkbewoner, 
die hoopt dat de wijkraad deze wandelingen 
nog vaker organiseert: “Heerlijk gewandeld, 
veel gezien wat eerder voor ons oog 
onzichtbaar was en ook nog wat geleerd!” 
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Vlakwater feliciteert Stichting Loobeek 
Stichting Loobeek heeft zich in 2019 met het 
project ‘Leerpad Loobeek’ aangemeld voor 
deelname aan ‘Kern met Pit’, een initiatief 
van de Koninklijke Heidemaatschappij 
(KNHM).  
In 2020 heeft de stichting zich ook 
aangemeld voor het project ‘Weverslose 
Schans’.  
Door de coronacrisis zijn beide projecten 
terechtgekomen in de Kern-met-Pit-editie-
2021 en beide projecten zijn gewaardeerd 
met het predicaat Kern met Pit 2021!  
Hoe bijzonder en hoe verdiend! 
 
Enkele opmerkingen uit het juryrapport: 
“Het Loobeekdal heeft zich tot een prachtig 
natuurgbied ontwikkeld. De voorzieningen 
hebben een grote meerwaarde voor het 
Loobeekdal en dragen niet alleen bij aan de 
verfraaiing maar ook aan de educatie, 
natuurbehoud, leefbaarheid en 
duurzaamheid van het gebied.  
 
Het predicaat Kern met Pit mag enerzijds 
worden gezien als een erkenning voor alle 
activiteiten die de stichting in het Loobeek-
dal heeft ontplooid, maar anderzijds ook 
als blijk van waardering voor de vele 
vrijwilligers die zich hebben ingezet om alle 
vergezichten mogelijk te maken.“ 
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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  
 

 

mailto:liefenleed@vlakwater.org
mailto:vlakwaterkinderen@gmail.com
mailto:shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl
mailto:harold.jacobs@politie.nl
mailto:wijkraad@vlakwater.org
http://www.vlakwater.org/
mailto:nieuwsbrief@vlakwater.org

