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Verzekeringen & Risicomanagement
Bij ons kun je ook terecht voor een:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake

STICHTING
WIJKCENTRUM
LANDWEERT
’T STEKSKE
Helaas ook deze keer nog
geen agenda in de wijkinfo:
er zijn nog steeds geen activiteiten in ’t Stekske mogelijk.

DURF TE DROMEN, DENK, SCHRIJF EN
PRAAT MET ONS MEE! HERINNERING!
In de laatste wijkinfo vroegen we alle bewoners van
Landweert om een enquete omgevingsvisie vanuit
wijkplatform, in te vullen.
Er zijn al heel wat mensen die gereageerd hebben.
Maar: het mag meer zijn; een zo groot mogelijke
aantal deelnemers, geeft meer duidelijkheid over wat
Landweerters vinden over hun wijk.
Daarom: nog eens onze oproep om uw bevindingen met
ons te delen: zie in het midden van deze wijkinfo voor
de vragenlijst. U kunt uw enquete nog doorgeven tot
zaterdag 17 april a.s.!
Daarna kijken we of het aantal inzendingen voldoende
is om representatief te zijn. Als dat zo is willen we het
liefst een bewonersavond (als het mag!) bij elkaar roepen
waarbij we de uitkomsten met u delen.
En verder: zouden we het liever niet meer willen hebben
over Corona. Maar ja, het is nog steeds niet voorbij.
We kijken uit naar betere tijden: pasen, het voorjaar, meer
zon, meer bloemen en groen. En krijgen daarvan dan
hopelijk allemaal een stevige opkikker.
Vergeet niet te genieten
van de mooie dingen in het leven!
14 maart 2021,
De redactie

Om op de hoogte te blijven
of bepaalde activiteiten/
evenementen in ’t Stekske
(weer) door mogen gaan,
raden we u aan de site
www.landweert.nl/agenda
op zijn tijd te controleren.
Of de berichten van de
Wijkvereniging en Landweert
Leeft te volgen op hun social
media.
De leden van Ons Genot
worden rechtstreeks benaderd wanneer er weer activiteiten kunnen plaatsvinden.
Door de Covid-19 richtlijnen is het wijkcentrum
nog steeds gesloten. Het
bestuur en vrijwilligers
kijken er naar uit weer open
te mogen gaan voor alle
activiteiten. Wij volgen de
maatregelen van het RIVM
en het kabinet. We houden
jullie op de hoogte via deze
wijkinfo en de website van
Landweert.
De deadline voor de
volgende uitgave is
za 1 mei 2021
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WIJKTEAM
ZORG GOED VOOR ELKAAR
De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Door de strengere maatregelen hebben we
de inloop op woensdag in ’t Stekske voorlopig stopgezet. Dat vinden we erg jammer.
Het wijkteam blijft per mail: landweert@wijkteamvenray.nl en telefonisch: 06-40837894
bereikbaar voor alle vragen uit de wijk over zorg en welzijn, leefbaarheid en veiligheid.
Op de website https://www.wijkteamvenray.nl/landweert/wijknieuws/ kun je lezen
wanneer wij weer in ’t Stekske aanwezig zijn.
Blijf gezond!
Wijkteam Landweert

WISSELING VAN DE WACHT
EEN NIEUWE WIJKAGENT IN LANDWEERT &
AFSCHEID VAN ZIJN VOORGANGER
Beste bewoners van Landweert
Ruim 3 jaar geleden werd ik wijkagent in de
wijk Landweert. Daarvoor heb ik bij de politie 16 jaar jeugdwerk gedaan. Allebei erg
leuke jobs binnen de politie organisatie. De
afgelopen 3 jaar lagen in het verlengde van
het jeugdwerk: samen met partners ervoor
zorgen dat de belangen van de burgers
gediend worden. Samenwerking was en is
hierbij het toverwoord.
Die samenwerking vond ik bij het wijkteam en het wijkplatform van Landweert.
Verder niet te vergeten bij de burgers van
Landweert en alle collega’s die zich voor
“mijn” wijk sterk maakten.
U leest het goed: Mijn wijk!
Het was relatief gezien van korte duur. Maar
Landweert is een erg mooie en meteen de
grootste wijk binnen de gemeente Venray
waar ik met erg veel plezier heb gewerkt en
graag aan terug zal denken.
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Door de komst van nieuwe jonge wijkagenten worden de wijken binnen de gemeente
Venray opnieuw ingedeeld en zal mijn collega Frits Meelkop de wijk Landweert nu
gaan bedienen.
Nog maar eens: allemaal bedankt voor de
prettige samenwerking.
En voor degenen die mij niét hebben leren
kennen; u kunt mij straks alsnog treffen in
‘t Brukske, Sint Antoniusveld, Vincent van
Gogh of bij woonboulevard De Brier.
Dat is waar ik mijn werkzaamheden als wijkagent, samen met collega Esther van Lee, ga
voortzetten.
Met vriendelijke groet,
Harrie van de Kruijs

EVEN VOORSTELLEN
ONZE NIEUWE
WIJKAGENT
Beste bewoners van Landweert,
Mijn naam is Frits Meelkop. Ik ben de
nieuwe wijkagent van Landweert.
Als wijkagent ben ik de schakel tussen de
wijk en de politieorganisatie. Mijn werk
speelt zich deels op straat en deels achter de
schermen af. Hierin werk ik samen met een
heel team vanuit ons basisteam Venray /
Gennep. Ik ben voor de bewoners een eerste
aanspreekpunt als het gaat om openbare
orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast
onderhoud ik contact met partners zoals de
gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers
en buurt- en bewonersorganisaties. Want
veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.
U kunt ook mij helpen, door mij te vertellen
wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op?
Geef het dan door aan mij. Graag wil ik er
samen met u voor zorgen dat uw wijk een
leuke en veilige wijk blijft!
U kunt op verschillende manieren contact
met mij opnemen:
•	U kunt bellen naar 0900-8844 en een
bericht voor mij achter laten. Ik neem dan
zo spoedig mogelijk contact op.

•	Andere mogelijkheid is mij middels het
meldingsformulier via www.politie.nl te
bereiken. Ik krijg dan uw informatie via de
mail aangeleverd.
•	Contact opnemen via mijn eigen persoonlijke werk e-mailadres is uiteraard ook
mogelijk: frits.meelkop@politie.nl
Wanneer u anoniem wenst te blijven kunt u
ook kiezen voor: MELD MISDAAD ANONIEM.
Bel hiervoor 0800-7000 of mail naar
meldmisdaadanoniem.nl.
Met vriendelijke groet,
Frits Meelkop
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NATUUR IN DE WIJK
ALS JE HOMMELS ZIET, BEGINT DE LENTE
De eerste hommels komen al vroeg in
het voorjaar, soms al ‘s winters, tevoorschijn. Meestal zijn dit de koninginnen,
die op zoek zijn naar nectar en stuifmeel én een geschikte plek voor het
stichten van een nieuwe kolonie.
Deze koninginnen kunnen al bij een temperatuur van 2 graden uitvliegen, omdat
ze dicht behaard zijn. Bovendien kunnen
ze door het trillen van de vliegspieren
zelf hun temperatuur op peil houden.
Normaal zie je de eerste vanaf februari
verschijnen, met warme winters soms al
in januari. Dit voorjaar hebben we enkele
extreem warme dagen gehad. Toen waren
er veel hommels te zien.
De koninginnen gaan op zoek naar nectar
om weer reserves op te bouwen. Het probleem is dat in het vroege voorjaar nog
weinig voedsel te vinden is. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en blauwe druifjes zijn belangrijke voedselplanten die
vroeg bloeien, plant ze daarom in je tuin
om de hommels te helpen.
Het komt voor dat je een koningin vindt
die verzwakt is. Neem haar heel voorzichtig op met een papiertje of een lepel en
laat haar van een suikerwateroplossing
drinken van een theelepel. Als je geluk
hebt komt ze hierdoor weer op krachten
en vliegt ze verder om haar belangrijk
werk te verrichten: een kolonie stichten, zodat de werksters later in het jaar
hun belangrijke bestuivingstaak kunnen
uitvoeren. Geef trouwens nooit honing
aan hommels. Dat lijkt gezond, maar kan

juist verkeerd uitpakken. In honing zitten
mogelijk ziekteverwekkers waar hommels
ziek van kunnen worden. Wij mensen zijn
overigens ongevoelig voor deze ziekteverwekkers.
Iedere hommelkoningin zoekt haar eigen
onderkomen, waarmee zij meteen haar
naam eer aan doet. Zo maakt de aardhommel haar nest in oude muizenholen
onder de grond, zoekt de boomhommel
het liever hogerop in een holle boomstam
(of een nestkastje) en is de steenhommel tevreden met een veilig plekje in een
spouwmuur.
Esther Swinkels (IVN natuur- en landschapsgids)
IVN Geysteren-Venray organiseert excursies,
wandelingen, jeugd- en jongerenactiviteiten, etc.
Kijk op www.IVN-Geysteren-Venray.nl of volg ons
op facebook.
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HERNIEUWDE OPROEP, INLEVEREN KAN TOT
ZATERDAG 17 APRIL A.S. LANDWEERT NU EN IN DE
TOEKOMST, HOE LEEFBAAR IS LANDWEERT?
HOE KAN HET BETER? WE HOREN GRAAG UW MENING!
Het Wijkplatform Landweert vraagt u
vriendelijk om onderstaande vragen
te beantwoorden en in te leveren. Alle
personen in uw huishouden mogen de
vragenlijst invullen. Zonder uw inbreng
hebben wij onvoldoende informatie om
tot een goede visie en plan te komen.
De antwoorden willen wij gebruiken om
een omgevingsvisie met uitvoeringsplan
te maken voor onze wijk Landweert.
Daarmee hebben we bij de gemeente
een handvat om gewenste zaken voor
onze wijk te bespreken en te realiseren.
(Onder de vragenlijst kunt u meer
informatie lezen over het wijkplatform
en de gewenste Omgevingsvisie Wijk
Landweert).
In de vragenlijst staan meerkeuzevragen
en een aantal open vragen. Hiervoor hebben we gekozen om u zoveel mogelijk de
vrijheid te geven uw eigen ideeën in te
brengen. U mag zo veel opschrijven als u
wilt. Ook is het mogelijk zélf onderwerpen,
die nu en in de toekomst van belang kunnen zijn voor Landweert, toe te voegen.
We zullen vertrouwelijk omgaan met alle
ingediende antwoorden zodat niemand
herkenbaar is in uiteindelijke de omgevingsvisie. Het is niet nodig om naam en
adres in te vullen, behalve als u zelf wilt
meewerken aan het opstellen van de
omgevingsvisie of aan de uitvoering van
onderdelen ervan.
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VRAGENLIJST

Wat is uw belangrijkste binding met de
wijk Landweert?
Ik woon in Landweert
Ik werk in Landweert
Ik wandel/fiets/sport in Landweert
Anders, namelijk:

Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 25
25- 45
46 - 65
Ouder dan 65
Hoe prettig vindt u het wonen in
Landweert?

Svp een rapportcijfer aangeven tussen 0 en 10

Mijn rapportcijfer voor Landweert is
Wat vindt u op dit moment aantrekkelijk
in de wijk Landweert?
Kies zoveel antwoorden als u wilt.
Mijn eigen huis en tuin
Mijn eigen straat
Veel contacten met bewoners in de wijk
Veilige leefomgeving
Veel groen
 erschillende soorten woningen door
V
elkaar

	Goede voorzieningen in de nabijheid
(zoals supermarkt, scholen, horeca,
huisarts)

Goede voet- en fietspaden
Weinig autoverkeer
Voldoende parkeergelegenheid
Dichtbij station
Goed openbaar vervoer
Verzorgde en nette openbare ruimte
Rust
Levendigheid
Dichtbij buitengebied/natuurgebied
Anders, namelijk:

Waarom is dat uw favoriete plek?

Wat is volgens u het belangrijkste onderwerp voor de toekomst van de wijk?

Wat moet zeker behouden blijven in
Landweert?

Wilt u nog iets aangeven wat niet in deze
vragenlijst is genoemd?

Als u iets zou willen verbeteren of veranderen in Landweert, wat zou dat zijn?

Wij vinden het belangrijk dat mensen
meedenken over de toekomst van hun
wijk. Vindt u het leuk om met ons mee te
denken?
Nee, geen interesse
Ja

Wat is uw favoriete plek in de wijk
niet uw eigen huis en tuin

Vul s.v.p. hieronder uw naam, adres en
e-mailadres in. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u te communiceren
over de Omgevingsvisie Wijk Landweert.
Naam
Adres
Email
Tel.nr.
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Bezorgservice

Van Dieck’s
waorstenbrödjes
Oplaadpunt voor
elektrische auto’s
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag van 07:00 - 21:00 uur
zondag van 08:00 - 20:00 uur

Goed eten. Daar houden we van.

www.welovevenray.nl | www.plus.nl
Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900

BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST
U kunt
•	De uitgeknipte vragenlijst invullen en
zelf in de brievenbus van ’t Stekske
bezorgen (svp in een envelop t.a.v. Wijkplatform);
•	Via de post in een voldoende gefrankeerde envelop, versturen naar Wijkcentrum
’t Stekske, t.a.v. Wijkplatform,
Kruidenlaan 161, 5803 BV Venray
•	Inscannen en via de mail sturen naar
wijkplatform@landweert.nl
•	De lijst invullen via de link op www.landweert.nl te vinden op de 1e pagina van
deze site
•	Zelf op het internet de enquête invullen; ga naar www.onderzoekdoen.nl/
enq/?f=mpm6d9xtdo;
De uiteindelijke uitkomsten van deze
enquête willen we - als dat mogelijk blijkt in
de komende periode - en als er voldoende
respons is - toelichten in een bewoners-bijeenkomst. We komen er so wie so op terug
in een volgende wijkinfo.

AANVULLENDE
INFORMATIE
Wat is het Wijkplatform Landweert?
Het wijkplatform Landweert is een vertegenwoordiging van bewoners van de wijk
Landweert. U kunt het wijkplatform zien
als de “wijkraad van Landweert”. De in het
wijkplatform actieve inwoners zijn niet
democratisch gekozen, maar het zijn wel
betrokken inwoners die zich met passie en
plezier inzetten voor onze wijk.

Het doel van het Wijkplatform is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en
leefomgeving in onze wijk. Met leefbaarheid wordt bedoeld hoe aantrekkelijk onze
wijk is om er te wonen, te recreëren of te
werken.
Wijkontwikkelingsplan (WOP)
geschiedenis
In 2007 heeft het Wijkplatform Landweert,
in samenwerking met de gemeente Venray,
een Wijkontwikkelingsplan (WOP) opgesteld. In dit plan stond onze visie beschreven om Landweert leefbaarder te maken.
Een groot gedeelte van wat er toen in het
plan beschreven stond, is ondertussen
uitgevoerd. Bijvoorbeeld de ontwikkeling
van het voormalige circusterrein aan het
Christoffelkruid, nu genoemd Circusroos.
Of het realiseren van speelveldjes in onze
wijk.
Na 13 jaar is het tijd om weer een goed plan
te maken voor Landweert dat aangepast is
aan de huidige tijd en ontwikkelingen.
Omgevingsvisie
Voor Landweert willen we dit jaar een
Omgevingsvisie Wijk Landweert opstellen, zodat we klaar zijn voor de toekomst.
Dit doen we weer in samenwerking met de
gemeente Venray.
De omgevingsvisie moet antwoord geven
op wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving. Met andere woorden: wat willen we voor onze wijk op het gebied van
wonen, werken, voorzieningen, onderhoud, veiligheid, milieu, energie, groen,
water, klimaat, verkeer en vervoer.
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INBREKERS SLAPEN NIET!
WHATSAPP BUURT PREVENTIE; DOE MEE!
Begin 2020 is in, en met medewerking van, de Gemeente Venray, een overkoepelende
beheerdersgroep opgericht onder de noemer van WABP, hetgeen staat voor
Whatsapp Buurt Preventie.
Het gaat om een burgerinitiatief dat is
bedoeld om bewoners van woonwijken,
dorpen en buurten te verenigen tegen
inbrekers, verdachte personages en dito
situaties.

Bij onze groepen zijn ook wijkagenten en
BOA’s betrokken die d.m.v. het posten van
berichten in de groep de deelnemers op
de hoogte houden van calamiteiten en
verdachte situaties.

Met Whatsapp kan een individu een groep
tot wel 256 contacten aanmaken en deze
aangesloten leden met 1 berichtje bereiken.
Zoals reeds gemeld verenigd dit buurtbewoners bij calamiteiten en verdachte
situaties; u staat er niet alleen voor; er zijn
meerdere ogen gericht op een situatie.

De gemeente Venray heeft toegezegd
er aan mee te werken om begin 2021 de
bekende Whatsapp borden te plaatsen
om duidelijk te maken dat er buurtpreventiegroepen actief zijn. Dat alles met de
bedoeling hierdoor potentiële misdrijven
te voorkomen.

Ondertussen zijn er al meer dan 50 groepen
in en rondom de gemeente Venray actief.
Van deze groepen hebben er zich ongeveer 25 verenigd in de overkoepelende
beheerdersgroep.

In andere gemeentes in Nederland is
gebleken dat een goed georganiseerde
preventiegroep er toe kan bijdragen dat de
criminaliteit/overlast aanzienlijk afneemt.

Mocht u, als beheerder van een eigen
groep, hier ook bij willen aansluiten, of
wilt u een groep starten, dan kunt u zich
via WABPvenray@ziggo.nl aanmelden.

Daarom: meld u aan en doe mee!
Meer weten
Neem contact op met de Beheerder
van WABP Venray, Hein Salentijn via
WABPvenray@ziggo.nl
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Exclusief
& persoonlijk
Wij maken alle sieraden op
ambachtelijke wijze met de hand
in ons atelier: Ringen, armbanden,
colliers, trouwringen, gedenksieraden en nog veel meer.
Ook het omsmelten en hergebruik
van bestaande sieraden behoort
tot de mogelijkheden.

Keizersveld 71E • 5803 AP-Venray
Lianne 06 28254548 • Andre 06 54314785
info@jeeco.nl • www.jeeco.nl
www.jeeco-trouwringen.nl

LANDWEERT LEEFT
SAMEN AAN TAFEL
Wij moeten het nog even volhouden eer we weer
gezellig Samen aan Tafel kunnen eten in `t Stekske.
We horen regelmatig dat iedereen er naar snakt!
Ondanks dat iedereen blij is dat we de maaltijden
aan huis brengen, mis je toch de gezelligheid en
het contact met de mede-wijkbewoners. Wanneer
het weer mogelijk is, zullen we merken dat een
aantal helaas er niet meer bij zijn; zij zijn aan de grote
tafel hierboven uitgenodigd.
Op 30 maart tussen 12.30 en 13.30 komen we weer
met een paar vrijwilligers en de stagiaires van
‘t Raayland het eten bij u thuis bezorgen.
Of we in mei weer in ’t Stekske mogen eten hangt
van de dan geldende richtlijnen af. Volg daarvoor
onze website www.LandweertLeeft.nl en de publicaties in Peel & Maas en bij Omroep Venray.
Geef je tijdig op
Dat kan door betaling van € 8 bankrekening
IBAN NL90RABO 0336 0722 01 of contant bij Mia
Hendrix, Fluitenkruid 44 tel. 0478 581913.
Ben je 55 jaar of ouder en wil je je, alleen of met
je partner of vrienden, bij ons aansluiten, betaal
dan en stuur een e-mail of briefje met naam, adres,
geboortedatum, e-mail en telefoonnummer naar
info@landweertleeft.nl.
Geplande data
Op de laatste dinsdag van de maand, aanvang
13.00 uur en wel op 30 maart, 27 april, 25 mei,
29 juni en na de zomer 28 september, 26 oktober,
30 november en 21 december.
Wij wensen iedereen weer een gezellige en
gezonde maand en… let op elkaar en help elkaar.
Stichting Landweert Leeft, Cor van Dijk
Boterbloem 34, 5803 CL Venray
Tel 06 2543 2010

INGEZONDEN
Hallo Jenny,
Graag wil ik als wijkbewoner even
reageren op je stukje in de Wijkinfo nr. 64. “Dromen over een
schoner Landweert…”.
Wat geweldig dat jij dit op je hebt
genomen. Ik kan er alleen maar
grote bewondering voor hebben.
Zelf loop ik elke dag een stukje
met mijn nordic walking stokken
door de wijk of het bos. Met mijn
stokken, omdat ik wat wiebelig op
mijn benen sta.
Ook ik zie de rommel liggen en
denk dan “zal ik het opruimen?”
maar met 2 stokken gaat dat
natuurlijk erg moeilijk. Dus dan
laat ik het maar weer liggen. Het
“laten liggen” vind ik moeilijk en
jammer, want wij volwassenen
maken de rommel en de kinderen
moeten het opruimen. Dat kan
toch eigenlijk niet. En waar rommel ligt wordt nog meer rommel
bijgegooid.
Wie zijn die mensen die achteloos
vuil op straat of in de natuur dumpen? Ik telde laatst tijdens mijn
dagelijks rondje, 12 blikjes! En
dan heb ik het nog niet eens over
andere rommel.
Misschien kunnen we allemaal
beginnen met helpen. Bijvoorbeeld door rondom onze eigen
woning, stoep en parkeerplaats
voor ons huis, het zwerfvuil op te
ruimen. Zo maken we misschien
de droom van Jenny een stukje
meer realiteit. Dat zou toch mooi
zijn.
Lon Berden
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KFT Venray

Keizersveld 12b

KAFRA Housing exploiteert tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.
KFT Venray is onze woonlocatie bij u in de buurt. Middels deze flyer stellen wij ons
graag aan u voor. Op de ommezijde van deze flyer vindt u alle voor u relevante
informatie en contactgegevens. Graag tot ziens!

WELFARE OFFICER KFT VENRAY
Bij KFT Venray is Jennifer verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op
onze woonlocatie. U kunt altijd bij haar terecht met uw vragen of opmerkingen via
onderstaande contactgegevens. Of loop gerust eens binnen op onze locatie.

Jennifer

Bereikbaar op: +31 (0)88 523 7221
Algemene vragen of opmerkingen
Mocht u meer algemene vragen of opmerkingen hebben over NB Zaandam of
KAFRA Housing dan kunt u ons ook bereiken via onderstaande algemene contactgegevens.
KFT VENRAY

KAFRA HOUSING

Keizersveld 12b

Keizersveld 53d

5803 AN VENRAY

5803 AP VENRAY

The Netherlands

The Netherlands

kftvenray@kafrahousing.com

info@kafrahousing.com

+31 (0)88 523 7221

+31 (0)88 523 7200

Klachten?
Mocht u specifieke klachten kunt u ook een bericht sturen naar klachten@kafrahousing.com
of contact opnemen via het algemene nummer van KAFRA Housing.

24/7

Bere

WWW.KAFRAHOUSING.COM

ikba
ar

BELANGRIJKE GEGEVENS EN TELEFOONNUMMERS
WIJKPLATFORM LANDWEERT
Secretariaat 0478 586860
wijkplatform@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkplatform

SCHOLEN IN LANDWEERT
De Klimboom 0478 550219
De Kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750

WIJKCENTRUM ’T STEKSKE
Kruidenlaan 161, 5803 BV VENRAY
wijkcentrum@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkcentrum

POLITIE VENRAY
0900 8844 | SPOED 112
www.politie.nl

WIJKVERENIGING LANDWEERT
wijkvereniging@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkvereniging
OUDERENVERENIGING ONS GENOT
piet.vogelsangs@home.nl
www.landweert.nl/ouderenvereniging
LANDWEERT LEEFT
info@landweertleeft.nl
www.landweertleeft.nl
CARNAVALSVERENIGING
DE PIËLHAAN
pielhaan@hotmail.com | www.pielhaan.nl

Wijkagent Venray Oost
Frits Meelkop
frits.meelkop@politie.nl
WHATSAPP BUURT PREVENTIE
Voor informatie
e-mail: WAPBVenray@ziggo.nl
HUISARTSEN BUITEN KANTOORUREN
0900 8818
ZIEKENHUIS VENRAY
0478 522222

SYNTHESE
0478 517300

WONEN LIMBURG
088 3850800
post@wonenlimburg.nl
Postbus 1254
6040 KG ROERMOND

BRANDWEER
077 3565656 | SPOED 112

SMILE VENRAY/ SMILE LANDWEERT
info@smilevenray.nl

Opmerkingen over de openbare ruimte in wijk Landweert (groen, bestrating, etc.) kunnen via
de website van de gemeente Venray gemeld worden: www.venray.nl “overlast melden”.

COLOFON

Deze Wijkinfo is een uitgave van het Wijkplatform van Landweert en
verschijnt 6x per jaar met een overzicht van activiteiten in Landweert.

Redactie Wijkplatform
Marja van Mil
Thieu Thielens

Heeft u tips, vragen of opmerkingen: de redactie is bereikbaar per
mail: wijkplatform@landweert.nl

Voor advertenties kunt u rechtstreeks contact opnemen met
kasbeheerderwpfl@ziggo.nl

