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BESTUUR 
 
Het bestuur van de wijkraad Vlakwater bestond in 2021  uit de volgende personen:   
Loes Straatman: voorzitter  
Inge Adriaansens: secretaris 
Pieter Weerts: penningmeester 
René Lenards: lid 
Hans Visscher: lid 
Helma van Elst: lid  
Wiek Noldus: lid 
 
De stichting wijkraad Vlakwater is opgericht op 4 februari 2014. 
 
WIJKRAAD VERGADERINGEN: 
Het algemeen bestuur heeft 9x vergaderd op diverse locaties zoals het hospice, het Venrays museum 
de Volmolen en via Skype. In principe de vierde maandag van de maand. We hebben alle 
vergaderingen Judith Chlod  in ons midden gehad namens de gemeente.  
 
 
WIJKRADEN OVERLEG: 
Wijkraad Vlakwater maakt deel uit van het wijkraden overleg van de gemeente Venray. 
Meerdere leden van het bestuur hebben deelgenomen aan het wijkraden overleg. Een keer per jaar 
is de jaarvergadering van het WRO waarbij alle leden en werkgroep leden van de wijkraden worden 
uitgenodigd. 
 
COMMUNICATIE met de inwoners van de wijk: 
Dit gebeurt via mail of onze website. 
Dit jaar is 7x een Nieuwsbrief uitgegaan per mail. Het doel van de Nieuwsbrief is de wijkbewoners op 
de hoogte te brengen van wat er in de bestuursvergaderingen  aan de orde is geweest. Daarnaast 
kunnen de werkgroepen via de Nieuwsbrief hun achterban bereiken. De Nieuwsbrief heeft  een 
nieuw jasje gekregen en wordt verzorgd door Helma en Pieter. 
 
Begin maart heeft de wijkraad een enquête uit doen gaan naar aanleiding van 5 jaar Vlakwater en de 
visie op de toekomst. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de omgevingsvisie. 
 
Er is een groepsapp Wijkalert Vlakwater. Deze app is alleen bedoeld voor spoedeisende zaken zoals 
het signaleren van verdachte of gevaarlijke situaties in de wijk. Er zijn op dit moment 254 
deelnemers. 
Naar aanleiding van de plannen van de herinrichting van het VieCuri terrein is er een nieuwe 
WhatsApp- groep “ Vlakwater in gesprek “ opgericht met zo’n 40 deelnemers. 
 
ACTIVITEITEN: 
De jaarlijkse bewonersbijeenkomst is door de coronacrisis niet doorgegaan. 
Helaas hebben we hierdoor ook  geen eindejaarstreffen kunnen organiseren voor de bewoners. 
 
De werkgroep  kinderactiviteiten, - Mieke Boom, Leony Geurts, Marlene Philipsen, Jorien Janssen, 
Rob Direks en Simone van Stokkem - heeft in februari een speurtocht georganiseerd i.p.v. het 
carnavalsbal, omdat een binnen activiteit in corona tijd niet mogelijk was. Met Pasen heeft de groep 
een alternatieve eieren zoeken activiteit georganiseerd. Daarnaast is er een lampionnen optocht 
georganiseerd op 12 november met zo’n 70 deelnemers! 



 
De werkgroep lief en leed heeft een attentie aan de ouders van de 5 pasgeborenen in de wijk 
gegeven en op 19 adressen nieuwe  buurtbewoners verwelkomd. Bij overlijden of ernstige 
gebeurtenissen zijn condoleance of veel sterkte kaarten afgegeven.  
 
In mei 2021 is er een nieuw speeltuintje gerealiseerd aan de Werckenslaan. Dit in nauw overleg met 
de wijkraad  en deels gefinancierd door de wijkraad. 
 
De nieuwe werkgroep VieCuri, onder leiding van Helma en Wiek , is enthousiast van start gegaan. Het 
doel van die werkgroep is het behartigen van de belangen vanuit onze wijk bij de herinrichting van 
het VieCuri terrein. Diverse wijkbewoners hebben zich hierbij aangesloten: Hans ten Berge, Stan 
Olieslagers, Bert Janssen en Thijs van Kempen als vraagbaak.. 
Op 16 juni heeft de werkgroep deelgenomen aan een digitale informatie bijeenkomst betreft 
betreffende de plannen voor de herinrichting van het VieCuri terrein. Op 15 november was er een 
zoom meeting georganiseerd door de gemeente: Avond van het wonen, bijgewoond door leden van 
de werkgroep. 
 
De wijkraad heeft in september een wandeling georganiseerd door het Loobeekdal onder leiding van 
IVN gids Mart Philipsen. 
 
OVERIGEN 
Het bestuur heeft verder dit jaar veel aandacht besteed aan: 
Omgevingsvisie Vlakwater 
Visie Vlakwater  
Vliegbasis de Peel heropening 
Herinrichting VieCuri terrein 
Voor details over deze onderwerpen zie onze nieuwsbrieven. 
 
 
 


