Wijkraad officieel van start
Nu de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld is, kunnen we eindelijk officieel van start. Door corona is alles
anders gelopen dan we hadden gehoopt. Onze openbare vergadering kon niet doorgaan en de opruimactie kwam te
vervallen. Jammer, maar het is niet anders. Met ons zessen zijn we in ieder geval enthousiast en gaan we ervoor zorgen
dat de wijkraad actief haar gezicht laat zien in onze wijk west-midden.

Zo kunnen we samen de leefbaarheid en het woonklimaat verbeteren en de samenhang in de wijk versterken.
Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. We zijn altijd op zoek naar goede ideeën, hulp bij het organiseren of uitvoeren van
activiteiten. Zin om een keer mee te helpen? Iedereen is van harte welkom.
Je bepaalt zelf of je 1 uur per maand of juist meer tijd wilt en kunt besteden aan vrijwilligerswerk. Samen maken we
deze wijk een fijne plek om te wonen. Dus doe mee.
Tips en ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom. Spreek één van de leden aan of mail naar
secretaris.wr.vwm@gmail.com
Graag tot ziens in de wijk.

Voedselbos
Door Covid is er op 21 maart geen tweede aanplant-ronde geweest.
Tijdens de zomerhitte is aanplanten geen optie, dus staat voor het najaar en komend voorjaar de volgende fase van
ons voedselbos op de agenda. Hiervoor zijn al plannen, zoals het aanleggen van een droge wadi voor afwatering van de
Gerbrandy flat en de aanleg van een deugdelijk wandelpad. Sponsors en helpende handjes zijn altijd welkom.
Misschien heeft u al gezien dat er flink wat kruiden, bessen, frambozen en aardbeien groeien? De vlinders, bijtjes en
vogels wél! Onze grote notenboom heeft de winter goed overleefd. Kleine bomen en struiken overleven herplanting
vaak gemakkelijker dan grote bomen.
Het Raayland College heeft wederom het voedselbosje als Onderzoek & Ontwerp optie gekozen voor havo 3 en 4
leerlingen. Jeugd ontwerpt dan hun droom voedselbos voor deze wijk. De kinderen van basisschool de Keg hebben
door Covid nog geen natuurlessen kunnen volgen.
De speel-en klimpiramide was onveilig en afgekeurd door de gemeente. Hij zal worden vervangen door een uitdagend
speeltoestel wat past in het voedselbosplan.
Kijk voor alle informatie over het voedselbos op facebook of voedselbos-venray.nl
We hebben extra mensen nodig die mee willen werken aan dit bijzondere plan. Doe mee, samen maken we onze wijk
groen…

Update woningen Kruithofproject
De procedure voor het bestemmingsplan is opgestart. Men verwacht rond oktober te kunnen beginnen met het
bouwrijp maken van de locatie. De verwachte start van de bouw is begin 2021.
De toekomstige bewoners hebben inmiddels een kavel kunnen uitkiezen en deze is door Wonen Limburg toegewezen.
De kleur/type bouwsteen, borstwering steen of glas en de kleur voordeur is door de bewoners gezamenlijk bepaald.
Er worden twee type woningen gebouwd: 2 x 6 levensloopbestendige- en 4 gezinswoningen. De achterkant van de
woningen grenst aan een grote gezamenlijke binnentuin. Deze tuin zal ook door ideeën en met medewerking van de
bewoners worden aangelegd.

Hoe schoon is het in onze wijk
Jammer genoeg kon de geplande schoonmaakactie in maart niet doorgaan vanwege corona. Gelukkig waren er veel
(front)werkers in allerlei sectoren die bleven doorwerken o.a. gezondheidswerkers, vervoer, vuilnisophalers,
supermarktmedewerkers, plantsoen werkers en thuiswerkers.
Onze wijk ziet er sinds de tien flats zijn gerenoveerd weer opgeruimd uit.
De wijkbewoners hebben rondom hun huis en straat ook hun best gedaan. Voorlopig lijkt een schoonmaakactie niet
nodig. Parkjes en fietsroutes van scholieren blijven minder goed schoon. Hier valt nog wat te verbeteren. Al met al een
vrij schone wijk om heel tevreden over te zijn.

Een eigen website voor de wijkraad
We zijn volop bezig met onze eigen website wijkraadwestmiddenvenray.nl
Binnenkort vind je hier alle informatie over de wijkraad.
Zin en tijd om facebook of de website mee te onderhouden? Meld je aan!

Pareltjes van de wijk
In tijden van afzondering elkaar tóch vinden! Dat is de flatbewoners van de Kruitweg goed gelukt. Ze vonden het fijn
om te kunnen vlaggen op belangrijke nationale dagen. Zogezegd zo gedaan, in overleg met Wonen Limburg zijn er
vlaggenstokhouders geplaatst. En zoals het vaker is in het leven: samen eten verbroedert.

De communicatie onderling in de flat verbeterde enorm doordat ze samen iets hebben bereikt en gebruik gingen
maken van elkaars kwaliteiten. Hierdoor is er samen al flink geknutseld aan kleine, passende balkonbankjes van
resthout. Ook is er een mooie grote plantenbak gerealiseerd om de boel op te fleuren.

Ze noemen zichzelf de “On-kruitjes” maar ze kijken uit naar een bloeiende voortuin in de vorm van het voedselbos en
bijvoorbeeld een gezamenlijke pluk en moestuin van de wijk. Er ligt nu een ongebruikt geasfalteerd stuk voedbalveld
naast hun flat. Hier zijn al gesprekken over met de gemeente en werkgroep voedselbos. Wilt u meedenken over
herplaatsing van de voetbalmogelijkheid, dat kan!
Bent u of kent u ook een parel uit de wijk? Laat het ons weten.

Buurtapp Hoplr
Hoplr is een soort brug om contacten te leggen met de mensen uit je eigen buurt, uit de nabije straatjes en flats. Het
haalt mensen uit hun isolement. Velen hebben een duwtje nodig om samen iets te ondernemen. Maar ook voor oppas,
klusjes, iets lenen of verloren... met Hoplr vind je elkaar.
Ik wil tegen alle twijfelaars zeggen dat aanmelden met de Hoplr code niet alleen heel gemakkelijk is, maar je verder ook
nergens tot verbindt. Hoplr is een veilige, afgesloten en reclamevrije omgeving. En samen met de mensen uit de wijk
kun je er eigenlijk alleen maar je voordeel mee doen.
Natuurlijk zijn uw gegevens helemaal veilig. Hoplr houdt zich volledig aan de Europese GDPR privacywetgeving.
Dus... download ( eventueel met hulp) de Hoplr app en verrijk je wijk!

Kinderen in onze wijk
Horen er ook bij, en samen maken we ze blij! We willen graag als jeugdwerkgroep iets organiseren met Sint-Maarten,
koekjes bakken en in de lente eieren zoeken.
Verder denken we dat een Clean Up day er ook bij hoort, met na afloop iets leuks samen, zoals een spellenmiddag.
Mooi zou het zijn als er na afloop dan zelfs een BBQ aan vast te plakken is.
Daar hebben we 2 mooie speelvelden voor op de Arkstraat en aan de Kruitweg. Heb je zin om zoiets mee te
organiseren? En mee te denken over de toekomstige speeltuintjes en voetbalveldjes?
Meld je dan bij Petra Janssen op 06 46 01 51 73. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Bereikbaarheid wijkteam Centrum-West
Nadat we maanden lang zoveel mogelijk zijn thuis gebleven, komt langzaam maar zeker het gewone leven weer een
beetje op gang.
In Venray zien we dat wijkcentra en gemeenschapshuizen bezig zijn om de deuren weer (voorzichtig) te openen voor
bezoek. Ook zij dienen zich te houden aan de richtlijnen en regels van de landelijke overheid met een maximum aantal
bezoekers. Om deze reden worden er voorlopig geen inloopmomenten georganiseerd in de wijkcentra en
gemeenschapshuizen.
We blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Zie hiervoor de gegevens op de website
http://www.wijkteamvenray.nl/centrum-centrum-west/wijknieuws/bereikbaarheid-wijkteams-venray-in-de-coronatijd.html

