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Contact met de wijkraad
Door de gevolgen van corona blijft het lastig om activiteiten te organiseren.
Achter de schermen gaat ons werk gelukkig wel gewoon door. En dat doen we
graag samen met u. Vragen, behoefte aan contact of heeft u een goed idee?
Spreek een van de leden van de wijkraad aan, vul het contactformulier op onze
website in of download de Hoplr-app voor het snel en eenvoudig in contact
komen met ons en medebewoners.
Volg het laatste nieuws via www.wijkraadwestmiddenvenray.nl en like ons op
facebook Wijkraad-West-Midden-Venray

Uitslag enquête
26 wijkbewoners hebben de enquête ingevuld. Het overgrote deel van de
invullers woont prettig in onze wijk. Hier proberen we samen aan te werken om
dit zo te houden en waar nodig te verbeteren.
Een van de vragen had betrekking op welke locatie het beste is voor het
plaatsen van een pannakooi. De voorkeur ging uit naar het veldje bij de
tandartsenpraktijk. De volledige uitslag is te vinden op onze website
www.wijkraadwestmiddenvenray.nl onder het kopje “nieuws”.

Wie wil er een moestuin?
Wat smaakt er nou lekkerder dan je eigen geteelde groente, fruit of kruiden?
Onbespoten en lekker gezond. Nu het asfalt gaat verdwijnen van het oude
voetbalveldje, kunnen er wijkmoestuintjes voor terug komen. De tuintjes komen
pal naast de Kruitweg-flat, op schone, nieuwe grond.
Zin en tijd om op deze plek aan de slag te gaan? Schrijf
je dan in en maak samen met ons het begin. Stuur je
aanmelding naar secretaris.wr.vwm@gmail.nl
Of stop een briefje in de bus op Nieuwlandstraat 20.
Heb je al ervaring met een moestuin en wil je deze
kennis delen, geef dit dan ook door. We zijn altijd op
zoek naar wijkbewoners die mee willen organiseren.
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Succesvolle schoonmaakactie
Op 21 oktober werd begonnen met een schoonmaakactie in onze wijk.
Ondanks de regen en twijfels rond de coronaregels kwamen ouders/oma’s met
kinderen opdagen om de wijk te ontdoen van vuilnis. Bij de garage van Fieke
Jansen werden knijpstokken, vuilniszakken, hesjes en handschoenen uitgereikt.

Er zijn 3 volle vuilniszakken met vuil opgehaald in de wijk. Veel peuken en snaai
verpakkingen lagen her en der op de grond. Helaas ook veel mondkapjes. Maak
van je mondkapje geen zwerfkapje!
Iedere deelnemer ontving na gedane arbeid een tegoedbon voor een frietje met
snack en een gesponsord soft-ijsje die bij onze sponsor Cafetaria Eethuis Thielen
kon worden ingeleverd. Altijd lekker natuurlijk dus hier werd goed gebruik van
gemaakt. Alle uitgereikte bonnen zijn inmiddels ingeleverd!
Bedankt voor jullie inzet, de medewerking van Cafetaria Eethuis Thielen en
natuurlijk de organisator Petra Jansen en vrijwilligers Fieke en Moniek.
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Werkzaamheden bouwplaats Kruitweg
Op 25 januari is Hendriks Coppelmans Bouwgroep begonnen met het afzetten
van de bouwplaats aan de Kruitweg waar 16 nieuwe woningen gebouwd gaan
worden. De straten in de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats zijn
middels een schrijven door de bouwgroep gewaarschuwd voor de gevaren van
de bouwplaats.
Wij willen alle bewoners van de wijk West-Midden informeren over de gevaren
speciaal voor kinderen. In de brief werd aangegeven:
“Vanwege de veiligheid willen we u er op attenderen dat u de bouwplaats niet
mag betreden. Niet tijdens onze werktijden maar ook niet ’s avonds, in het
weekend of tijdens vakantieperiodes. Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat
uw eventuele kinderen niet op de bouwplaats komen. Dit is een gevaarlijk
terrein en geen speelplek. Samen houden we ’t veilig.”
Hendriks Coppelmans Bouwgroep is telefonisch bereikbaar via (0413) 26 48 33
op werkdagen van 08:00-12:30 uur en van 13:15-17:00 uur. Per e-mail
bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl

Herinrichting plantvakken Langstraat
Vanwege corona is de geplande inloopavond over de voorgenomen
herinrichting van de plantvakken aan de Langstraat tussen de Westsingel /
Zuidsingel en de Paterslaan/Langeweg in het najaar komen te vervallen.
Voor de gemeente is een inloopavond belangrijk om het proces en resultaat van
de renovatie tot een succes te maken. Bij een inloopavond heeft iedereen de
mogelijkheid om haar opmerkingen en wensen kenbaar te maken.
De aanleg kan in april 2021 nog worden uitgevoerd. Ruim van te voren moeten
dan de voorbereidende werkzaamheden opgestart worden. De inloopavond
moet dan op z’n laatst begin maart plaatsvinden. Lukt dat ook niet dan schuift
de herinrichting nogmaals een jaar door. Niet prettig maar het is niet anders.
Voordeel is dat er beplanting staat. Niet in de beste staat maar wel een
aanvaardbaar beeld.
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Hiep hiep hoera
Via een inschrijving tot deelname aan de actie "Kern met Pit " is het voedselbos
uitgekozen om mee te doen in 2021. Kern met Pit is een initiatief van de KNHM
foundation ( Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij ). Het heeft als doel
de leefomgeving van de bewoners te verbeteren.
Kern met Pit daagt bewoners uit om een (droom)project te realiseren in hun
eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld het verfraaien van een plein, de aanleg van
een speeltuin of een voedselbos.
Uitgebreide informatie staat op: www.kernmetpit.nl
Als werkgroep voedselbos (vb) zien wij deze actie als een mooie kans om de
aanleg van het voedselbos een boost te geven. Door deelname aan Kern met Pit
ontvangen wij steun van de foundation in de vorm van o.a. workshops, advies
en materiaal. Ook kunnen we wat geld krijgen bij goed resultaat.
U weet, vele handen maken licht werk en daarom vragen wij hulp van u als
wijkbewoners. De komende weken wordt er in het toekomstige vb door een
loonbedrijf met groot materiaal gewerkt en worden de grote lijnen uitgezet
voor een grove indeling. Daarna is het aan de bewoners om meer vorm te gaan
geven aan het vb. Ondanks de corona maatregelen hopen we in maart/april
toch het nodige te kunnen aanplanten.
Heeft u zin en tijd om ons in wat voor vorm dan ook te helpen, meld u dan aan
via een briefje in de brievenbus: bij Fieke Janssen, Whistlerstraat 16 of mail
naar fiekejan16@ziggo.nl
Als werkgroep voedselbos kijken wij uit naar uw hulp!

Bedankt voor uw steun
Iedereen die bij de Rabo Club Support actie op de Stichting Wijkraad WestMidden, werkgroep Voedselbos heeft gestemd, hartelijk dank. We hebben
€ 60,12 ontvangen. Een kleine, maar zeker mooie bijdrage voor de aankoop van
onder andere fruitbomen en struiken. Zo maken we onze wijk steeds groener.
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Aanvragen voor de wijk
De wijkraad stelt budget beschikbaar voor aanvragen vanuit de wijk. Heb je een
goed idee voor bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit of een aanschaf
waarmee de wijk verbeterd wordt, geef het door aan de wijkraad.

Helpt u mee op 6 maart?
Vanaf maart gaan we elke 1e zaterdag van de maand van 11:00 – 12:00 uur
zwerfvuil opruimen in de wijk. Des te groter de groep is, des te sneller is de klus
klaar. De start is gezamenlijk vanaf Whistlerstraat 16. Voor materiaal wordt
gezorgd. Met na afloop een kopje koffie of thee en voor de kinderen ranja.
Zo leren we elkaar meteen een beetje beter kennen.

App “Mijngemeente.nl”
Voor meldingen over zwerfvuil, kapot glas, losse stoeptegels of een kapotte
lantaarnpaal zijn eenvoudig te melden via de app “mijngemeente.nl”. Bellen
naar de gemeente (0478) 52 33 33 kan natuurlijk ook altijd.

Welkom in onze wijk
Bent u nieuw komen wonen in onze wijk West-Midden en stelt u prijs op een
bezoekje van het wijkwelkomstcomité? Neem dan contact op met: Fieke
Janssen via fiekejan@ziggo.nl. We maken u graag wegwijs in onze wijk.
Ook u als wijkbewoner kunt een nieuwe bewoner(s) in uw straat aan het
welkomstcomité melden. De termijn voor aanmelden is drie weken. Hierna
wordt er geen actie meer ondernomen door het comité.
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Online FIFA toernooi voor de jeugd
Op 20 februari organiseert Cooiman Esports namens het Jeugd en Jongerenwerk
- Synthese Venray een gaaf online FIFA toernooi.
Niet zo maar een FIFA toernooi maar in de game modus profclubs.
Ben je tussen de 12 en 23 jaar schrijf je dan in samen met minimaal 3 tot
maximaal 11 vrienden en strijd om gave prijzen. Het toernooi start om 16:00 en
zal rond 21:00 klaar zijn.
Gedurende de hele dag is er een livestream met ex-e-sporter van VVV-Venlo
Nick Cooiman. Tijdens de stream worden ook gave prijzen weg gegeven. Zorg
dus dat je erbij bent!

De prijzen voor het toernooi zijn:
1e plaats: €100,- FIFA points + activiteit naar keuze (in overleg met het Jeugd en
Jongerenwerk- Synthese Venray)
2e plaats: €60,- FIFA Points
Extra prijzen: 10 FUT Cards Danny Post
Twijfel niet en meld je samen met je
vrienden aan en wie weet worden jullie
de beste FIFA spelers van de gemeente
Venray.

Aanmelden kan via:
https://forms.gle/fH9GPNWCudCxDU427
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Plantenruilmarkt aan de voordeur
Op 17 april organiseren we van 12:00 – 16:00 uur een
plantenruilmarkt in de wijk. Het voorjaar is de tijd om
vers groen te poten om zo later in het jaar te genieten
van alles wat groeit en bloeit. Lijkt het u leuk om
hieraan mee te doen, vul dan het contactformulier op
onze website in of stop een briefje in de bus op
Whistlerstraat 16.
Verkopers krijgen koffie met gebak aangeboden.

Letterzoektocht
In navolging van het leuke idee uit de wijk De Brabander gaan ook wij een
letterzoektocht voor alle kinderen in de wijk organiseren. Doe je mee op
zaterdag 6 en zondag 7 maart? Door de hele wijk hangen letters op ramen, 17 in
totaal. Als je ze allemaal hebt gevonden, kun je met deze letters gaan puzzelen
tot je het goede woord hebt. Stuur je oplossing met je naam en adres vóór 15
maart naar secretaris.wr.vwm@gmail.com of vul het contactformulier in op
onze website wijkraadwestmiddenvenray.nl. Onder de goede inzendingen
worden 3 prijsjes verloot.

Wijkteam Centrum-West staat voor u klaar
U kunt bij het wijkteam terecht met vragen op het gebied
van zorg en welzijn. Dit kunnen vragen zijn over
eenzaamheid, vervoer of lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Maar ook over opvoeden, financiën of veiligheid in en om het huis.
In Nederland is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van zorg en
welzijn. De regels zijn vaak ingewikkeld en als u een zorgvraag heeft dan wordt
in eerste instantie gekeken naar wat u zelf kunt doen, of wat uw omgeving kan
betekenen. Het is dan goed om te weten dat u er niet alleen voor staat.
Heeft u een vraag voor het wijkteam? Bel dan met nummer 0478-523 333 of
mail centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl
In het wijkteam zitten de volgende partners: Politie, Wonen Limburg, MEE,
Synthese, de Zorggroep en de gemeente Venray.
Tot ziens in de wijk!
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