Jaarverslag 2019 wijkraad Vlakwater
BESTUUR
Het bestuur van de wijkraad Vlakwater bestond in 2019 uit de volgende personen:
Hans Visscher: voorzitter tot april 2019
Loes Straatman: waarnemend voorzitter vanaf april 2019
Inge Adriaansens: secretaris
Pieter Weerts: penningmeester
Rene Lenards: lid
Bart Jacobs: lid tot december 2019
Hans Raafs: lid sinds juni 2018 tot december 2019
Helma van Elst: lid sinds juni 2019
De stichting wijkraad Vlakwater is opgericht op 4 februari 2014.
WIJKRAAD VERGADERINGEN:
Het algemeen bestuur heeft 8x vergaderd in het hospice en één maal in het Venrays museum. In principe de vierde
maandag van de maand. We hebben bijna alle vergaderingen Peter Hanen in ons midden gehad namens de
gemeente. In december heeft Peter afscheid genomen en wordt hij opgevolgd door Judith Chlod.
WIJKRADEN OVERLEG:
Wijkraad Vlakwater maakt deel uit van het wijkraden overleg van de gemeente Venray.
De voorzitter en de penningmeester hebben diverse keren deelgenomen aan het wijkraden overleg. Een keer per
jaar is de jaarvergadering van het WRO waarbij alle leden en werkgroepleden van de wijkraden worden uitgenodigd.
COMMUNICATIE met de inwoners van de wijk.
Dit gebeurt via mail of onze website.
Tevens is 5x een nieuwsbrief uitgegaan per mail.
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 213 deelnemers.
Middels een digitale enquête heeft de wijkraad de mening van de wijkbewoners gevraagd over de visie Vlakwater.

ACTIVITEITEN
Op 15 april 2019 hebben we een geslaagde bewonersbijeenkomst georganiseerd in het Odapark. 39 personen waren
aanwezig, waaronder een aantal personen namens de gemeente. Bij de rondvraag kwamen er kritische vragen over
de visie Vlakwater en Glasweb. Spontaan melden enkele personen zich aan om de visie Vlakwater te bepalen. Na het
formele huishoudelijk gedeelte hield Jan Janssen van de stichting Loobeek een voordracht over de schans en de
volmolen. Afsluitend was er een gezellig samen zijn.
Op 30 december hebben we een eindejaarstreffen georganiseerd voor de bewoners van de wijk in het Odapark. Er
waren ruim 70 personen aanwezig. Sjeng Ewalds gaf een presentatie over de Molukse gemeenschap in Venray. Het
was wederom erg gezellig.
Het bestuur heeft samen met enkele wijkbewoners de visie bestemmingsplan Vlakwater bepaald rekening houdend
met de enquête die naar de wijkbewoners is verzonden.
Het bestuur heeft de zienswijze van de reactivering van de vliegbasis de Peel bepaald.
Het uitgebreid plan betreffende de verkeersveiligheid van de wijk Vlakwater is eind 2019 gerealiseerd.
Het fietspad door het bos is klaar.
De werkgroep lief en leed heeft diverse attenties aan de pasgeborenen in de wijk gegeven en heeft zo’n 20 tal
nieuwe buurtbewoners verwelkomt. Bij overlijden zijn condoleance kaarten afgegeven.
De barbecue groep heeft met groot succes op 31 augustus een barbecue georganiseerd waar bijna 200
buurtbewoners aanwezig waren.

De werkgroep kinderactiviteiten is opgericht en heeft paaseieren zoeken in het Odapark georganiseerd, een lichtjes
optocht en kinderactiviteiten tijdens de barbecue.
Op de koffie in het theehuis” is georganiseerd op 7 juli en 6 oktober.
De gemeente heeft een wijkteam in Vlakwater opgestart met wijkverpleegkundige Shirley van Meijgaarden en
wijkagent Harold Jacobs.

