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Van de bestuurstafel 

Na een lange en warme zomerstop heeft op 26 

september weer het eerste wijkraadoverleg 

plaatsgevonden. Er zijn enkele zaken die we 

onder uw aandacht willen brengen. 

 

 

F-35 maakt belevingsvluchten bij 

voormalige vliegbasis De Peel  

 
 

Op 6 oktober is een informatieavond 

gehouden over de belevingsvlucht die de F-

35 op maandag 17 oktober, en mogelijk op 

18 oktober als reserve dag, gaat maken in 

de omgeving van vliegbasis de Peel.  

 

De presentatie van die informatieavond is 

terug te vinden op: 

 

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

chthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-

peel/bijeenkomsten 

 

De aankomst- en vertrekroutes van de 

belevingsvluchten zijn in overleg met 

Defensie en het Nederlands Lucht- en 

Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand 

gekomen en bootsen volgens Defensie zo 

goed als mogelijk de toekomstige 

vliegpatronen na.  

De huidige start- en landingsbaan is 

verouderd en niet geschikt om veilig op te 

kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt 

daarom wel laag over de baan, maar van 

een daadwerkelijke start en landing is geen 

sprake. De locatie, richting en vlieghoogte 

van het toestel boven de omliggende 

woonkernen zijn volgens Defensie wel 

representatief.  

 

https://enquete.toponderzoek.com/depeel  

Via deze link kunt u op 17 oktober middels een 

online enquête deelnemen aan het 

belevingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door 

Invior. Als u nu al naar de pagina gaat, kunt u 

aangeven dat u een melding wilt ontvangen 

zodra de vragenlijst actief is.  

 

 

Landelijke Oefening FALCON AUTUMN 

Vanaf 31 oktober tot en met 18 november 

2022  voeren 37 helikopters in drie weken 

complexe missies uit vanaf vliegbasis de Peel. 

Voor omwonenden zullen de helikopters 

hoorbaar en zichtbaar zijn.  De 

vliegbewegingen vinden van maandag tot en 

met zaterdag plaats en vermijden zoveel als 

mogelijk de omliggende woonkernen. 

 

De komende weken wordt er gewerkt aan de 

webpagina defensie.nl/falcon-autumn, hier 

leest u meer informatie over de oefening en 

vliegbewegingen. 

 

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u 

dit online klachtenformulier gebruiken. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/bijeenkomsten
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/bijeenkomsten
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/bijeenkomsten
https://enquete.toponderzoek.com/depeel
https://e-maildiensten.rijksoverheid.nl/l/101150/tb3oziywkrlyu4ehoe6i23dxju7yzhlavhrgp624l25mel4siioa/4daliqb2kg4qu4vrvuathgozwu
https://e-maildiensten.rijksoverheid.nl/l/101150/tb3oziywkrlyu4ehoe6i23dxju7yzhlavhrgp624l25mel4siioa/lhbtiu5zizrxnjf4avijdrkthu
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Gemeentelijke website Vliegbasis de Peel 

De gemeente Venray heeft haar website m.b.t. 

De Peel aangepast en geoptimaliseerd:  

https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-

de-peel 

Via deze link komt u bij de meest relevante 

informatie m.b.t. reactivering van vliegbasis de 

Peel.  

 

 

Stand van zaken VieCuri-terrein 

Zoals bekend heeft de wijkraad een Werkgroep 

ingesteld die zich verdiept in de 

herbestemming van het VieCuri terrein. Om 

sterker te staan in het overleg met betrokken 

partijen heeft de Werkgroep eerder dit jaar een 

woonenquête uitgevoerd onder de bewoners 

van onze wijk. De resultaten daarvan zijn in de 

Nieuwsbrief van Juli 2022 met de bewoners 

gedeeld. In het kort: dat de inwoners van 

Vlakwater bijzonder tevreden zijn met de 

wijk en er graag willen blijven wonen, dat er 

behoefte is aan levensloopbestendige 

woningen in verschillende types en 

afmetingen, ook om de doorstroom te 

bevorderen, dat er behoefte is aan een 

multifunctionele accommodatie en tenslotte 

dat veel mensen zich graag als vrijwilliger willen 

inzetten in de wijk. Het volledige rapport met 

uitgewerkte percentages is te vinden op de 

website. 

 

Deze resultaten zijn niet alleen met de 

wijkbewoners gedeeld, maar ook met o.a. 

gemeente Venray, Hospice Zenit en VieCuri. 

Deze partijen hebben toegezegd dat wij op de 

hoogte zullen worden gehouden van de 

ontwikkelingen en mogen meepraten in het 

proces. Dat is een mooi resultaat! Maar we 

gaan niet achterover leunen. De komende 

periode zullen we de contacten warm houden 

en actief volgen hoe de zaken er voor staan. We 

houden u op de hoogte. 

 

 

Parc Villa Romana 

 
Sef Hendrikx en Leo Heldens, de 

initiatiefnemers van de opgerichte coöperatie 

Villa Romana, hebben hun plannen toegelicht 

aan de wijkraad. Samen Bouwen, samen 

Wonen en samen Zorgen,  is het woonconcept.  

Deze maand vindt een ontmoeting plaats met 

vooralsnog meer dan 50 geïnteresseerden.  

 

Het initiatief krijgt veel steun en medewerking 

van de gemeente. Ook de wijkraad heeft laten 

weten te willen samenwerken waar dat van 

meerwaarde kan zijn voor de wijk. Voorgesteld 

wordt om de mogelijkheid van een 

gezamenlijke multifunctionele ruimte te 

onderzoeken. De Vlakwater-woonenquête 

wordt gedeeld met de beide heren, zodat zij 

inzicht krijgen in de wensen van de 

wijkbewoners. 

 

Wilt u meer weten? Of u aanmelden? Dat kan. 

 

Leo Heldens  l.heldens@t-mobilethuis.nl   

06-4070822 of  

 

Sef Hendrikx shendrikx@planet.nl   

06-51811891  

https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel
https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel
mailto:l.heldens@t-mobilethuis.nl
mailto:shendrikx@planet.nl
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Wandelen met IVN-gids Mart Philipsen 

 

 
 

Zondag 6 november organiseert de wijkraad 

opnieuw een IVN-wandeling voor 

geïnteresseerde wijkbewoners, ditmaal  een 

herfstwandeling in onze eigen geliefde 

Vlakwaterbos.  

De wandeling start om 10.00u op de 

parkeerplaats bij het Odapark.  

Mart Philipsen heeft zich verdiept in het bos en 

zijn bijzondere oorsprong en zal zijn kennis 

graag met u delen.   

We gaan met maximaal 25 wijkbewoners op 

pad. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie 

te drinken. 

U kunt zich aanmelden via e-mail aan: 

wijkraad@vlakwater.org  

 

 

Wilt u iets doen voor de wijk? 

Heeft u bestuurlijke interesse in de wijkraad of 

lijkt participatie in een werkgroep u wel wat, 

bijvoorbeeld in werkgroep Lief en Leed, of 

denkt u op een andere manier iets voor de wijk 

te kunnen betekenen? Laat het ons weten! 

 

 

Van de werkgroep kinderactiviteiten 

De Werkgroep kinderactiviteiten organiseert 

op 4 november a.s. een lampionnentocht voor 

alle kinderen van de wijk. Meer informatie is te 

lezen op de flyer verderop in deze nieuwsbrief.  

 

 

Van de werkgroep wijkbarbecue  

 

 
 

De Werkgroep Wijkbarbecue kijkt terug op een 

bijzonder geslaagd wijkfeest. Natuurlijk was er 

vooraf de zorg om het weer. De voorspellingen 

waren namelijk ronduit slecht. Maar dat liet de 

wijkbewoners die zich hadden aangemeld  niet 

weerhouden: de werkgroep mocht 104 

volwassenen en 17 kinderen verwelkomen. 

Ook de wolkbreuk om 17.00 uur kon de pret 

niet drukken. Gelukkig bleek het de laatste 

plaagstoot van de weergoden, waarmee de 

opmars naar een droge, mooie nazomer-

middag werd ingeleid. De laarsjes konden uit, 

het uitdagende springkussen, dat inmiddels 

meer weg had van een subtropisch 

zwemparadijs, kon beklommen worden.  En 

wie wil daar niet zijn!  

 

Financieel 

Een ‘leeg’ speelveld inrichten met alle 

voorzieningen voor een buurtfeest is een 

intensieve klus. Er moet gekoeld, gebakken, 

gezeten en gehangen, (droog) gegeten en 

gedronken kunnen worden en af en toe een 

noodzakelijk uitstapje naar de toiletwagen 

mailto:wijkraad@vlakwater.org
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worden gemaakt. M.a.w. er moet ‘een huis’  

worden ingericht en dat kost het een en ander. 

De wijkraad stond garant en dankzij haar royale 

bijdrage  heeft de werkgroep de begroting met 

slechts een gering negatief saldo kunnen 

afsluiten. 

 

Woord van dank 

Onze dank gaat uit naar de cateraar, voor het 

heerlijke eten, aan de werkgroep 

kinderactiviteiten  die de kinderen een 

onvergetelijke dag heeft bezorgd, aan de 

vrijwilligers die de werkgroep met hand- en 

spandiensten hebben bijgestaan, aan de buren 

die spontaan en belangeloos stroom en water 

hebben geleverd en aan alle wijkbewoners die 

met een positieve instelling en 

nieuwsgierigheid naar de ander, er een heel 

gezellig ontmoetingsfeest van hebben 

gemaakt.  

 

Namens Werkgroep BBQ 2022, 

Carel van Elst 

 

 

Nieuws van de Gemeente 

Plastic afval aan de straat 

 

 
 

Sinds een aantal maanden wordt het 

plasticafval één keer in de veertien dagen 

gescheiden opgehaald.  

Mocht u interesse hebben in een 

kroonring voor het ophangen van de zakken 

met plastic? Dit kunt u regelen 

via afvalinfolijn.nl of door te bellen naar 088 – 

004 63 45. Overleg vooral ook met de buren 

over de plek.  

Het gebruik wordt door de gemeente niet 

aangemoedigd omdat deze ringen op sommige 

plekken zorgen voor overlast waaronder het te 

vroeg ophangen van de zakken.  

Een aanvraag voor een kroonring zal niet 

automatisch betekenen dat deze ook geplaatst 

wordt. Een aanvraag zal kritisch bekeken 

worden op geschiktheid van de aangevraagde 

plek.  

 

 

Rattenoverlast? 

 

 
Foto: Tomas Čekanavičius 

 

Eerder is melding gedaan van rattenoverlast in 

de wijk.  Wijkbewoners vroegen zich af of het 

probleem wellicht is ontstaan sinds het plastic 

afval gescheiden in zakken wordt opgehaald. 

 

Volgens de gemeente wordt het 

rattenprobleem niet veroorzaakt door deze 

http://afvalinfolijn.nl/
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zakken. Volgens de gemeente liggen hiervoor  

de zakken te kort langs de weg. Een kroonring 

is dan ook geen oplossing voor het 

rattenprobleem.  

 

Overlast van ratten kan gemeld worden via de 

MijnGemeente app of door rechtstreeks een 

melding te doen: 

https://www.venray.nl/melding 

 

Venray zoekt een nieuwe burgemeester 

De gemeenteraad van Venray zoekt een 

nieuwe burgemeester die Leontien Kompier 

gaat opvolgen. Burgemeester Kompier is sinds 

december 2021 waarnemend burgemeester na 

het vertrek van burgemeester Winants. 

 

De Commissaris van de Koning speelt een rol bij 

het zoeken naar een nieuwe burgemeester van 

Venray. Maar het is aan de gemeenteraad om 

een zogenaamde profielschets op te stellen. De 

profielschets is een soort functieprofiel voor de 

nieuwe burgemeester. In de profielschets 

wordt omschreven aan welke eisen de 

burgemeester moet voldoen en welke 

uitdagingen er liggen in Venray. 

De mening van inwoners is belangrijk bij de 

keuze van een nieuwe burgemeester. Waar 

moet de nieuwe burgemeester aan voldoen? 

Wat voor type persoon moet het zijn? De 

gemeenteraad hoort graag van de inwoners 

wat zij belangrijk vinden bij de zoektocht naar 

een nieuwe burgemeester. Van 7 t/m 19 

oktober kunnen alle inwoners hierover een 

korte vragenlijst invullen. Deelname is geheel 

anoniem. 

Via www.mijnburgemeestervenray.nl kunnen 

inwoners online een vragenlijst invullen en zo 

meehelpen om een goede burgemeester voor 

Venray te vinden. Vanaf maandag 10 oktober is 

het ook mogelijk om een papieren vragenlijst in 

te vullen in de publiekshal van het 

gemeentehuis (tijdens openingstijden). Ook 

komt de vragenlijst in weekblad Peel en Maas 

op donderdag 13 oktober. En tot slot zijn 

raadsleden op zaterdag 15 en maandag 17 

oktober in het centrum van Venray aanwezig 

om meningen van inwoners op te halen. 

De gemeenteraad verwerkt de mening van de 

inwoners in de profielschets die op woensdag 

16 november tijdens de openbare extra 

raadsvergadering met de Commissaris van de 

Koning wordt besproken. De Commissaris 

neemt de profielschets mee en plaatst op basis 

daarvan een advertentie. Een eerste 

gespreksronde met kandidaten vindt plaats bij 

de provincie, daarna is de gemeenteraad weer 

aan zet. Als alles volgens planning verloopt 

komt de gemeenteraad in het voorjaar met de 

aanbeveling voor een nieuwe burgemeester 

voor Venray. 

 

 

https://www.venray.nl/melding
http://www.mijnburgemeestervenray.nl/
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E: Cindy.eeren@dezorggroep.nl  

M: 06 82046967 
Wijkverpleegkundige Luciënne Vermeulen 
E: Luciënne.vermeulen@dezorggroep.nl  
M: 06 43239650 
Wijkagent Harold Jacobs 
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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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