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 Wijk -- West-Midden -- Venray 

 

INHOUD: 

* Openbare vergadering in de Kemphaan 

* Koffie-uurtje vanaf oktober 

* Halloween knutselmiddag 

* Afscheid 

* Budget voor straatfeest  

* Update voedselbos 

* Herinrichting plantvakken Langstraat 

*  Zwerfvuil prikken elke eerste zaterdag van de maand 

* Informatie over de wijkraad 

* Wijkteam 
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Openbare vergadering in de Kemphaan 
Op woensdag 13  oktober organiseren we een openbare vergadering 

in de Kemphaan. We zien ernaar uit u te ontmoeten en om te horen 

wat er in de wijk speelt. U bent van harte welkom. De agenda is te 

vinden op www.wijkraadwestmiddenvenray.nl onder het kopje 

“nieuws”. Op de avond zelf liggen er papieren versies van de agenda 

klaar. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

 

Koffie-uurtje 
Vanaf 4 oktober organiseren we als wijkraad elke 1e maandag van de 
maand van 19.00 – 20.30 uur een koffie-uurtje in de Kemphaan. 
Samen kletsen en wat drinken met iets lekkers erbij. Schuif gezellig 
aan. Zo leren we elkaar wat beter kennen.  
Bewoners uit Noord-West zijn ook van harte welkom.  
 

Halloween knutselmiddag 
Op zaterdag 30 oktober organiseert wijkplatform Noord-West een 
Halloween knutselmiddag voor kinderen van de basisschool. Ook 
kinderen uit onze wijk zijn welkom om hier aan mee te doen. Kijk 
voor meer informatie op de website: wijkplatformnoordwest.nl 
 

Budget voor straatfeest  
Sommige straten kennen al een lange traditie van jaarlijks een feest 

organiseren waarbij jong en oud onder het genot van een hapje en een 

drankje elkaar beter leren kennen. Wil je in jouw 

straat ook iets  organiseren? Mail naar 

secretaris.wr.vwm@gmail.com of stop een briefje in 

de bus op Nieuwlandstraat 20.  

Vanuit de wijkraad stellen we budget beschikbaar.  

De Eisenhowerstraat heeft hier al gebruik van 

gemaakt. Een verslag van het feest staat op de site.  

http://www.wijkraadwestmiddenvenray.nl/
mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.com
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Afscheid 

Terug naar Arcen, mijn geboorteplaats… na 23 jaar met veel plezier in 

deze wijk gewoond te hebben, vertrek ik nu toch om in mijn vaders 

huis te gaan wonen. Nooit gedacht dat ik ooit deze wijk, dit huis of 

zelfs Venray zou gaan verlaten!  
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Toch gaan we als gezin dit avontuur aan en stop ik met de wijkraad. 

Hierdoor komen er bij de wijkraad weer functies vrij… Heeft u tijd om 

1 x per 1 of 2 maanden te vergaderen? Gewone mensen die met 

gewone taal samen iets bijzonders voor elkaar krijgen…. Dát is de 

wijkraad. Van de wijk, vóór de wijk…& door de wijk!  

Dus heeft u nog paar uurtjes over? Kom dan mee proef vergaderen… 

erg nuttig! Ik heb het met plezier gedaan en vind het hartstikke 

jammer om dit jonge wijkraadteam incompleet achter te laten. Maar 

vanuit Arcen is het voor mij onbegonnen werk. Trouwens, dáár 

hebben we zelf nu nog werk zat!  

 

Bedankt lieve buurtbewoners voor de saamhorigheid en de korte 

gesprekjes… dat ga ik zeker missen! Pas goed op elkaar en niet 

vergeten: samen sta je sterk in de wijk! 

Groetjes, Evelyn van Geenen  

(oud-voorzitter wijkraad) 

 
 

Update voedselbos 
Het voedselbos is groen en de aarde komt tot rust. Er is tijdens de 

aanleg flink met zware machines overheen gereden. Daar groeien 

nieuwe (dure) struiken en bomen niet zo graag op. Daarom staat er 

eerst klaver, luzerne en smeerwortel. 
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We proberen met vrijwilligers de ongewenste kruiden in toom te 

houden en daarom treft u wel eens hoopjes aan op het wandelpad. 

Die ruimen we later wel weer op hoor. We verzamelen ze op een plek 

tegen de Westsingel aan. Daar bouwen we een takkenril waar 

insecten en vogels in kunnen schuilen. 

 

 

 

Wie helpt ons mee? 

Op zaterdag 13 november staat een grote aanplant in het voedselbos 

gepland. Hierbij is alle hulp welkom want vele handen maken licht 

werk. Heb je zin en tijd om lekker in de buitenlucht bezig te zijn? 

Meld je dan aan via secretaris.wr.vwm@gmail.com met vermelding 

van telefoonnummer of spreek een van de wijkraadleden aan. 

mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.com
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Plattegrond is af 

Op 15 juli is het definitieve ontwerp voor het voedselbos 

gepresenteerd aan Wonen Limburg, gemeente en “Kern met Pit”.  

Dit ontwerp is in te zien bij een van de werkgroepleden, ze leggen u 

met plezier uit wat wáár komt. Er komen nog informatieborden te 

hangen met uitleg. 

 

Wadi 

In september start de aanleg en wordt het hemelwater van de eerste 

flat aan de Gerbrandystraat al van het riool afgekoppeld. Trots dat 

we dit samen kunnen doen. Het is zoveel beter voor de natuur en dus 

voor onszelf. Er komt een waterhandpomp bij de wadi en kinderen 

kunnen spelen met de waterloop. Let wel op, dit is geen drinkwater. 

Het water is wel geschikt voor de plantjes en mini-moestuintjes.  

Ook komt er een speeltoestel over de wadi heen. We verwachten 

niet dat er water ín deze wadi blijft staan want de bodem laat water 

pijlsnel door. Geen plek voor kikkers of vissen dus in de toekomst! 

 

 

Zwerfvuil prikken elke 1e zaterdag van de maand 
Zaterdag 2 oktober gaan we weer samen aan de slag. Het blijft hard 

nodig om rondslingerend afval op te ruimen. Meer handjes zijn 

natuurlijk altijd welkom. We verzamelen om 11:00 uur bij 

Whistlerstraat 16. Na een klein uurtje prikken, drinken we 

gezamenlijk nog koffie of thee met wat lekkers.  

Zo houden we samen onze buurt prettig om in te wonen. 
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Informatie over de wijkraad 
Kijk voor actuele informatie op www.wijkraadwestmiddenvenray.nl 

of volg ons via Facebook. Of installeer de Hoplr app voor nieuwtjes, 

tips en hulp in de buurt.  

Tips, vragen, ideeën? Mail ze naar secretaris.wr.vwm@gmail.com 

 

Heb je zin en tijd om ons mee te helpen met het vullen van de 

website, nieuwtjes te plaatsen op facebook of teksten te schrijven 

voor  de wijkkrant? We kunnen alle hulp goed gebruiken.  

Ook zijn we op zoek naar enthousiastelingen die ons bestuur willen 

komen versterken. Je bent altijd welkom bij onze overleggen om een 

keer mee te komen proefdraaien.  

 

Herinrichting plantvakken Langstraat 
Door corona zijn de plannen vertraagd maar er komt nu gelukkig 

weer ruimte om de renovatie van de groenvoorzieningen aan de 

Langstraat te bespreken met de buurt. De gemeente wil de plannen 

in oktober/november met de direct aanwonenden bespreken tijdens 

een bijeenkomst of inloopuurtje. Renovatie kan dan in het vroege 

voorjaar van 2022 worden uitgevoerd. 

  

 

Wijkteam Venray 

Wie zijn wij en wat doen we? 

Wij zijn een wijkteam van professionals uit verschillende organisaties 
dat zich gezamenlijk inzet voor de leefbaarheid, veiligheid en 
zorg/welzijn van u en uw wijk.  
 

http://www.wijkraadwestmiddenvenray.nl/
mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.com
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U kunt hierbij denken aan 
vragen over gezondheid, 
opvoeden, vervoer of 
financiën. Maar ook voor 
vragen over ontmoeten en 
fijn wonen in de buurt kunt 
u bij ons terecht. 
 
 
 
Welke organisaties maken deel uit van het wijkteam Centrum 
Centrum-West? 
Gemeente, Synthese, Wonen Limburg, MEE De Meent Groep, Politie 
Noord-Limburg en De Zorggroep.  
 
 
Wijkspreekuur 
Iedere dinsdag kunt bij ons terecht bij het wijkspreekuur in 
Wijkcentrum Den Hoender (St. Ursulastraat 2) van 11.30 – 12.30 uur. 
Mogen wij u daar begroeten?  
Mocht dit niet lukken qua tijdstip kijken we graag met u naar een 
passend alternatief.  
 
 
Bel (0478) 523 333 of mail naar 
centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl.  
Zie voor meer informatie www.wijkteamvenray.nl voor de agenda. 
Tot ziens in de wijk! 
 

 

mailto:centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl
http://www.wijkteamvenray.nl/

