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Van de bestuurstafel 

Er is goed nieuws te melden voor de 

liefhebbers van de wijkbarbecue. We gaan 

hem organiseren! De planning is 10 

september. Verdere berichtgeving hierover 

leest u in deze nieuwsbrief. 

 

 

Vliegbasis De Peel 

 

 
 

Commissie Overleg & Voorlichting Milieu 

(COVM) Militaire Luchthaven de Peel 

houdt op 2 juni a.s. van 15.00 - 17.00 uur 

een vergadering in de Raadzaal van het 

gemeentehuis.  

 

Op de agenda staat behalve een terugblik 

op het bezoek van de staatssecretaris d.d. 

30-05-2022 o.a. het Omgevingsonderzoek 

de Peel op de agenda. Ook de stand van 

zaken met de  belevingsvlucht die men 

binnenkort gaat maken in de regio komt 

aan de orde. 

 

Een lid van het bestuur van de wijkraad 

woont deze vergadering bij.  

 

 

Stand van Zaken Herinrichting VieCuri-

terrein 

 

 
 

De Woonenquête 

Zoals bekend heeft de wijkraad de afgelopen 

periode een woonenquête binnen de wijk 

uitgezet en weer opgehaald met hulp van de 

collectanten van de Goede Doelen Actie, 

waarvoor nogmaals onze dank!  

De resultaten worden momenteel 

geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Dat 

rapport komt naar verwachting medio juni 

beschikbaar. 

De doelstelling van de enquête was om een 

goed inzicht te krijgen in de leef- en 

woonwensen van de wijkbewoners. Door dit 

goed helder te hebben kan de wijkraad beter 

optreden als uw belangenbehartiger naar de 

gemeente en naar andere partijen bij de 

plannen voor de herinrichting van het VieCuri-

terrein, nadat het ziekenhuis is verdwenen. 

Met de gegevens en conclusies van de 

enquête gaat de werkgroep aan de slag om in 

de toekomst voor zover mogelijk uw 

woonbehoeftes te kunnen realiseren. 
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Werkgroep in gesprek met het nieuwe 

college 

Werkgroep VieCuri heeft een uitnodiging 
ontvangen van de gemeente om binnenkort in 
gesprek te gaan met het nieuwe college van 
B&W en de zorg- en aandachtspunten m.b.t. 
het VieCuri-terrein met hen te bespreken.  

Behalve de vijf voor ons belangrijke en al vaak 
genoemde thema’s, zullen ook de uitkomsten 
van de enquête aan de orde komen. Met de 
conclusies denken wij sterk te staan in het 
overleg. Ook zal de samenwerking met 
Hospice Zenit en onze voorkeur voor hun 
conceptplan aan de orde komen (met de 
woonwensen van de wijkbewoners erin 
opgenomen).  
 

 

Terugblik op de jaarvergadering 

Het theehuis in het Odapark zat vol. Dat was 

voor ons een prettige constatering!  

Er was volop belangstelling voor de twee 

woonthema’s: het VieCuri-terrein en het 

Ruimte voor Ruimte project. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben 

over één van beide thema’s stuur ons dan een 

bericht. Wij zorgen dat het terecht komt waar 

het hoort. 

 

 

Speeltoestellen Hagelweg 

Er is hard gewerkt aan een nieuw 
speelterreintje voor onze jongste 
wijkbewoners. En het mag er zijn! We hebben 
verschillende positieve reacties  ontvangen. 
 
Dank aan de werkgroep kinderactiviteiten 
voor het mee-ontwikkelen van het plan.  

De wijkraad heeft financieel bijgedragen aan 
het gewenste plan. 

 

Graag hadden we een andere foto getoond bij 
dit item. Maar deze ontvingen we van een 
jonge ouder uit de Molenklef in de eerste 
week dat er gespeeld kon worden. Met het 
volgende onderschrift: 

“Wat is de speeltuin leuk opgeknapt. Daar 
gaan de kinderen in de buurt nog veel plezier 
van hebben. Wat mij opviel is dat het witte 
zand nu al als honden uitlaatplek wordt 
gebruikt.” 

 
Het heeft onze aandacht en hopelijk de 

aandacht van iedereen. De allerkleinsten 

moeten veilig kunnen spelen in deze prachtige 

grote, schone zandbak.  

 

 

Vandalisme 

Wellicht hebt u het al gezien: de banners aan 

het begin van de wijk aan de Merseloseweg 

zijn verdwenen. En als u dacht dat het een 

wasbeurt betrof, was het maar zo! Nee, hier 

speelt vandalisme. Een getuige heeft dit ons 

gemeld. Heeft u toevallig iets gezien of 

gehoord? Laat het ons weten. Besloten is 

nieuwe banners te plaatsen. 
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Wijkbarbecue 

 

 
Het kan weer en we willen weer! Er komt een 

wijkbarbecue op het speelveld in de Molenklef 

en wel op zaterdag 10 september.  Zet de 

datum maar alvast in uw agenda! 

 

Het lukt de BBQ-werkgroep van 2019 niet om 

ook dit jaar de organisatie weer op te pakken. 

Helaas. Het is dan ook een flinke klus. 

Vanwege werk en/of gebrek aan tijd heeft de 

werkgroep, weliswaar met de nodige spijt, de 

opdracht aan de wijkraad terug moeten 

geven. 

 

De wijkraad kan een dergelijke organisatie 

echter niet alleen doen. Daarom hopen we dat 

er wijkbewoners zijn die de kar mee willen 

trekken. Uw aanmelding via e-mail zien wij 

gaarne tegemoet! (wijkraad@vlakwater.org)  

 

 

 

WhatsApp Buurtpreventie 

De belangstelling voor de WhatsApp 
buurtpreventie is zo groot dat de ruimte (max. 
256 personen) volledig is benut. De app kan 
niet verder worden uitgebreid. Nieuwe 
deelnemers kunnen alleen toegevoegd 
worden als er weer plaats is. Geef daarom aan 
ons door als u gaat verhuizen naar elders of 
indien u geen gebruik maakt van de app.  

Om nieuwe wijkbewoners tot de app toe te 
laten zullen we in voorkomende gevallen zo 
nodig aan bewoners vragen te volstaan met 
één app-vertegenwoordiger per adres. 
 

 
 
 
 

Wijkverpleegkundige Shirley van 
Meijgaarden stopt 
Wijkverpleegkundige Shirley van Meijgaarden 
gaat per 1 juni aan de slag als 
wijkverpleegkundige bij de Zorgboog in 
Gemert. Cindy Eeren zal haar opvolgen. In de 
volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u 
voorstellen. 
 
 

Glasvezel in Venray 
In de media heeft u kunnen lezen dat niet 

GlaswebVenray, maar KPN de verdere aanleg 

van glasvezel in Venray gaat oppakken. 

Waarom? Het was voor GlaswebVenray 

economisch niet meer verantwoord  om zelf 

glasvezel in de wijken van Venray aan te 

leggen.  

 

Bent u nu verplicht om straks een 

abonnement af te nemen bij KPN? Nee, dat 

hoeft niet, niet bij KPN en ook niet bij een 

eventuele andere provider. Wel is het 

verstandig om de glasvezel straks bij u achter 

de voordeur af te laten monteren. Hieraan zijn 

geen kosten verbonden. Zo bent u op de 

toekomst voorbereid en hoeft u geen extra 

kosten te maken als u later alsnog een 

glasvezelaansluiting wilt.   

mailto:wijkraad@vlakwater.org
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Als u een abonnement heeft aangevraagd bij 

een provider van GlaswebVenray door middel 

van een intentieverklaring hoeft u dit op dit 

moment ook nog niet op te zeggen. In de loop 

van dit jaar komt meer duidelijkheid welke 

providers in de wijken van Venray diensten 

gaan leveren op het glasvezelnetwerk van 

KPN. U krijgt hierover automatisch bericht van 

de provider.  

 

Heeft u op dit moment nog andere vragen, 

dan kunt u contact opnemen met uw provider. 

Hou ook de berichtgeving op de website 

www.glaswebvenray.nu in de gaten.  

 

 
 
Ambulancepost verplaatst naar VieCuri 
 

 
 
Door een lekkage op de ambulancelocatie 
in Venray, wordt de ambulancepost 
tijdelijk verplaatst naar ziekenhuis VieCuri.  
 
De ambulancepost in Venray ligt bij de 
brandweerkazerne aan de Acaciastraat. 
Zodra de werkzaamheden aldaar klaar zijn, 
zal de ambulance daar weer gestationeerd 
worden.  
 
Volgens een woordvoerder van de 
ambulancezorg Limburg-Noord heeft de 
tijdelijke verplaatsing geen gevolgen voor 
de aanrijtijden van de ambulance.  

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  
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