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DROMEN OVER LANDWEERT…
HEB JE EVEN TIJD?
Dromend over betere tijden, na Covid/Corona....
In het nieuwe jaar 2021 maar ook ver daarna
Dan denk ik bijvoorbeeld aan ’t Stekske; vol met mensen,
gezelligheid en activiteit. In plaats van de noodgedwongen
winterslaap waar iedereen nu onder lijdt.
Van de andere kant……
Door die slaperige stille periode
Heeft u wellicht nu juist even tijd voor ons?
Om met ons mee te dromen?
Over wat beter of anders kan in onze wijk?
Het kan dan gaan over wonen, werken, voorzieningen,
onderhoud, veiligheid, milieu, energie, groen, water,
klimaat, verkeer en vervoer...
Wat kan beter? Of moet juist zo blijven?
En vooral ook hoe denkt u uw wensen te vervullen?
Het mag over heel Landweert, of ook juist een klein
stukje van onze wijk gaan. Kom maar op met die ideeën!
Ga die uitdaging aan!
Droom met ons mee en vul de enquête in, digitaal of
geschreven. Ga naar pagina 8 voor meer informatie over
verdere stappen naar een nog mooier Landweert!
Durf te dromen, denk, schrijf en praat met ons mee!
3 januari 2021,
Wijkplatform Landweert

Helaas deze keer geen
agenda in de wijkinfo: voorlopig zijn er nog geen activiteiten in ’t Stekske mogelijk.
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 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 gesloten.
Het bestuur en vrijwilligers
hopen snel weer open
te mogen gaan voor alle
activiteiten. Wij volgen de
maatregelen van het RIVM
en het kabinet.
U kunt alle eerder
verschenen wijkinfo’s
digitaal teruglezen op
www.landweert.nl/
wijkplatform/wijkkrant;
De deadline voor de
volgende uitgave is
za 13 maart 2021
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BERICHT VANUIT GEMEENTE VENRAY
SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING
De gemeente Venray werkt hard aan het
bevorderen van de biodiversiteit. Praktisch gezien betekent deze ambitie dat
de gemeente een grotere variatie aan
inheemse planten en dieren op haar
grondgebied wil. Zo ook in Landweert.
Biodiversiteit is een verzamelwoord voor
de verscheidenheid aan dieren en planten
in een bepaald gebied. Biodiversiteit is van
belang voor het voortbestaan van de mens.
Voor bijvoorbeeld voedsel, bouwmaterialen en warmte zijn wij voor een groot deel
afhankelijk van de natuur. Maar ook voor het
bestuiven van planten, het zuiveren van de
lucht en het water is de biodiversiteit van
levensbelang. Menselijke activiteiten zetten
de natuur steeds meer onder druk. Steeds
meer planten en dieren verdwijnen.
Meer biodiversiteit in de wijken en dorpen
Ook binnen de bebouwde kom van Venray
en de dorpen liggen goede kansen voor het
verhogen van de biodiversiteit. Nu hebben
we op veel plaatsen nog intensief gemaaide
grasoppervlakten met een beperkt aantal
gras- en kruidensoorten. Veel van deze locaties zijn vrij eenvoudig om te vormen tot
meer bloem- en kruidenrijke graslanden. Dit
kan bijvoorbeeld door een minder intensief
maaien (van wekelijks naar slechts één of
twee keer per jaar) of door het inzaaien met
bloemenmengsels. De laatste jaren zijn er
meerdere locaties ingezaaid. Dat gaan we
ook dit jaar doen. Ook is op een aantal plekken het maaibeleid aangepast.

4

Aan de slag in Landweert
Tijd om hier breder mee aan de slag te gaan.
Ook in Landweert. Begin dit jaar gaan we
enkele kansrijke startlocaties aanpakken.
Deze plekken gebruiken we als voorbeeld
om omwonenden te laten zien wat meer
biodiversiteit inhoudt en om hen te laten
wennen aan de nieuwe uitstraling die de
gebieden gaan krijgen. De echte resultaten
zullen pas over enkele jaren te zien zijn.
Voor Landweert gaat het over de volgende
startlocaties:
Fluitekruid/Beemdkroon: grondwalletje tussen speeltuintje en trapveldje, uitlopend
naar natuurlijke beplanting/bosje.
Fluitekruid/Duivekervel: grondwalletje in
grasveld.
Fluitekruid/Hemelsleutel: driehoek gras
voorkant bij (voorheen) Montessorischool;
tussen de paden.
Rozemarijn: middendeel fietsrotonde; laag
mengsel.
Wijnruit/Penningkruid: gedeelte van twee
grasvelden aan Wijnruit die grenzen aan
Penningkruid, als overgang naar natuurlijke
beplanting; deel langs weg blijft gazon.
Nieuwe Maasheseweg/Sleutelbloem: brede
strook langs geluidswal bij de stoplichten.
Niet zomaar
Dit omvormen gaat natuurlijk niet zomaar.
We houden rekening met allerlei factoren.
Zo wordt natuurlijk gekeken naar de verkeersveiligheid (uitzicht) en de beheermogelijkheden van het gebied (voldoende
oppervlakte). Ook moet het passend zijn bij
de uitstraling van de straat of wijk en zorgen
we voor beperking van overlast (niet direct
langs woningen).

Persbericht

Onderwerp
Datum
2021
Nog even dit..
wikkeling
vaker of8 januari
minder
vaak maaien en
Samenwerken aan een duurzame leefomgeving
Berichtnummer
Het creëren van een gezonde leefomgeving ruimen van maaisel. En we gaan intensief
Pagina
1 van 2
is het belangrijkste doel van deze omvor- zwerfvuil verzamelen. Dat over enige jaren
mingen naar meer kruiden- en bloemenrijke mogelijk de kosten van beheer kunnen
aan
graslanden. Zeker inSamenwerken
de eerste jaren zijn
ereen
de duurzame
afnemen isleefomgeving
een mooi bijkomstig voordeel.
nodige kosten voorDede
grondbewerking
enaan het
Een
win-winsituatie
dus! Praktisch
gemeente
Venray werkt hard
bevorderen
van de biodiversiteit.
gezien
betekent deze geteelde
ambitie dat de gemeente een grotere variatie aan inheemse
het inzaaien van het
professioneel
planten en dieren op haar grondgebied wil. Zo ook in Landweert.
bloemenmengsel. Ook
is er intensief beheer Met vriendelijke groet,
nodig. Denk daarbijBiodiversiteit
aan het verwijderen
vanvoor deJohn
Gommans,
Beheerder
en reiniging
is een verzamelwoord
verscheidenheid
aan dieren
en planten groen
in een bepaald
gebied.
Biodiversiteit is van
voor hetGemeente
voortbestaan van
de mens. Voor bijvoorbeeld voedsel,
ongewenste kruiden,
afhankelijk
vanbelang
ontVenray

bouwmaterialen en warmte zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de natuur. Maar ook voor
het bestuiven van planten, het zuiveren van de lucht en het water is de biodiversiteit van
levensbelang. Menselijke activiteiten zetten de natuur steeds meer onder druk. Steeds meer

DROMEN OVER EEN SCHONER LANDWEERT
EN ER WAT AAN DOEN. EEN TOP IDEE UITGEVOERD!
planten en dieren verdwijnen.

Meer biodiversiteit in de wijken en dorpen

Ook binnen de bebouwde kom van Venray en de dorpen liggen goede kansen voor het verhogen

van de biodiversiteit. Nu hebben we op veel plaatsen nog intensief gemaaide grasoppervlakten met
een beperkt aantal gras- en kruidensoorten. Veel van deze locaties zijn vrij eenvoudig om te

Al twee jaar regelvormen
ik iedere
maand
een graslanden. Dit kan bijvoorbeeld door een minder intensief
tot meer bloemen kruidenrijke
wekelijks naar slechts één of twee keer per jaar) of door het inzaaien met
woensdagmiddagmaaien
met(vaneen
clubje kinbloemenmengsels. De laatste jaren zijn er meerdere locaties ingezaaid. Dat gaan we ook dit jaar
deren om zwerfvuil
inplekken
onzehet maaibeleid aangepast.
doen.op
Ook te
is ophalen
een aantal
wijk Landweert. We hebben alles wat we
Aan de slag in Landweert
nodig hebben prikkers,
handschoenen,
Tijd om hier breder mee aan de slag te gaan. Ook in Landweert. Begin dit jaar gaan we enkele
hesjes enz. in bruikleen
de gemeente.
kansrijke van
startlocaties
aanpakken. Deze plekken gebruiken we als voorbeeld om omwonenden te
laten zien wat meer biodiversiteit inhoudt en om hen te laten wennen aan de nieuwe uitstraling die
de gebieden gaan krijgen. De echte resultaten zullen pas over enkele jaren te zien zijn.

We beginnen om 14.00 uur tot 15.30 uur
Landweert met
zijn datzwerfvuil
de volgende startlocaties.
met ongeveer 12 Voor
kinderen
• Fluitekruid/Beemdkroon: grondwalletje tussen speeltuintje en trapveldje, uitlopend naar
ophalen. Om het leuk
af te sluiten eten en
natuurlijke beplanting/bosje.
drinken we iets bij• ons
thuis. Daarna
knut- in grasveld.
Fluitekruid/Duivekervel:
grondwalletje
Fluitekruid/Hemelsleutel:
tusseneens
paden. met de
selen we nog iets •leuks.
De middagdriehoek
is omgras voorkant
Toen (voorheen)
had ikMontessorischool;
bedacht om
• Rozemarijn: middendeel fietsrotonde; laag mengsel.
te bellen. Daar had men meteen
16.30 uur voorbij. • Wijnruit/Penningkruid: gedeelte van tweegemeente
grasvelden aan Wijnruit die grenzen aan Penningkruid,
wegazon.
kunnen jullie stokken, hesals overgang naar natuurlijke beplanting;zoiets
deel langsvan:
weg blijft
strook langs geluidswal bij de stoplichten.
handschoenen enz. in bruikleen geven.
Hoe kwam dat zo • Nieuwe Maasheseweg/Sleutelbloem: bredejes,
Mijn dochter en ik hebben in 2018 meegedaan met de keep it clean dag in sep- We zijn met een paar vriendjes en vriendinnetjes begonnen. En nu is het een hele
tember bij het vlakwater.
club geworden van ongeveer 10 tot 12 kinMijn dochter keek zich de ogen uit over wat deren per keer. Het is iedere keer weer een
en hoeveel rommel er overal lag. Toen we supergezellige middag.
naar huis fietsen hebben we er extra goed
op gelet wat er allemaal langs de kant lag.
De kinderen zeggen zelf vaak: het lijkt wel
Mijn dochter wilde er meteen mee verder op een kinderfeestje.
gaan.
Groeten van Jenny
5

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

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

NATUUR IN DE WIJK (OOK) ONZE EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID
Mensen willen nogal eens naar de
gemeente wijzen als het gaat om onze
wijk mooi, groen en leefbaar te houden. En voor het openbaar gebied
klopt dat ook voor een groot deel. De
gemeente is verantwoordelijk voor de
straten, de plantsoenen met de planten
en bomen daarin, de parkeergelegenheid en het onderhoud van dat alles.
Maar wat grenst er direct aan die openbare ruimte? Onze tuinen!
Het doet mij persoonlijk soms pijn aan
de ogen, als ik voortuin, na voortuin zie
veranderen in een grind- of tegelvlakte.
Soms leidt dat tot straten vol monotone
verharde voortuinen met hier en daar een
armetierig miniboompje in een pot. Alles
onder het mom van onderhoudsarmoe.
In deze tijden van klimaatverandering
kan dat mijns inziens echt niet meer. De
zomers worden steeds langer en heter,
de droogte steeds heftiger en als het dan
een keer regent, is er steeds vaker sprake
van hoosbuien. De roep om te kappen
met kappen van bomen wordt in ons
land steeds luider. Veel mensen smachten naar meer natuur. Maar ‘natuur’ kun
je ook rondom je huis maken. We kunnen
zelf iets doen om onze wijk in die zomerse
perioden leefbaarder te maken. Groen in
de wijk zorgt voor een rijkere biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt
voor waterberging, dempt geluidshinder
en verkoelt in warme periodes. Daarnaast
heeft onderzoek aangetoond dat groen
een positief effect heeft op de gezondheid
van en sociale verbindingen tussen mensen, zowel groot als klein. Kortom: groen
is essentieel voor een klimaatbestendige,

duurzame en leefbare omgeving.
Als alle tuinen in onze wijk groen zouden
zijn - met een grote verscheidenheid aan
planten, met heggen en hagen in plaats
van schuttingen, met kleine en grotere
bomen en eventueel een klein vijvertje –
zou er sprake zijn van een klein en gevarieerd ‘natuurgebied’ dat ruimte geeft aan
insecten, vogels en kleine zoogdieren als
egels, eekhoorns en vleermuizen. Als je
zo’n tuin goed inricht, met veel bodembedekkers en een enkele boom, is sprake
van een onderhoudsarme tuin met schaduw en een prettig koel klimaat, die bijdraagt om de wijk leefbaar te houden
voor ons zelf, maar ook voor de vele wilde
dieren die afhankelijk van groen zijn.
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.

MINIATUUR
OPTOCHT

VOOR JONG EN OUD
Vanaf 14 februari te
bekijken via de link op onze
social media kanalen.

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
Verschillende soorten woningen door
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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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.
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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.

EEN WIJKMOESTUIN
VOOR LANDWEERT

WIJKTEAM
LANDWEERT

In het kader van het nieuwe wijkontwikkelingsplan werd ons gevraagd onze
droom te delen met de bewoners van
Landweert.

Beste bewoners van Landweert,
zorg goed voor elkaar

Onze droom… is een wijkmoestuin
voor en door inwoners van Landweert, en
in de wijk Landweert. Eventueel in combinatie met de mogelijkheid om een privé
moestuintje te huren.
Daarbij dromen we heel graag groot!
Grote verbondenheid tussen enthousiaste
wijkbewoners om samen een heel mooie
moestuin te ontwikkelen met een grote
diversiteit aan groenten, fruit en bloemen!
En als het dan echt groot mag: daarbij ook
een ontmoetingsplek om lekker te chillen en om heerlijke producten (van onder
andere eigen oogst) aan te bieden.

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 tel.
06 408 378 94 bereikbaar voor alle
vragen uit de wijk over zorg en welzijn,
leefbaarheid en veiligheid. Op de website
www.wijkteamvenray.nl/landweert/
wijknieuws/ kun je lezen wanneer wij
weer in ’t Stekske aanwezig zijn.
Blijf gezond!
Wijkteam Landweert

En ook een plek voor educatie van kinderen (en volwassenen!). En wie weet zelfs
een kinderboerderij?
Om hier serieus mee aan de slag te gaan,
hebben we wel wat nodig…om te beginnen een stuk grond en enthousiaste vrijwilligers die met ons deze droom willen
uitvoeren.
Heb je interesse?
Stuur dan een mail naar wijkplatform@
landweert.nl, en we nemen contact met
je op!
Hartelijke groet,
Joop, Monique

MINIBIEB LANDWEERT
Ik woon op Kleefkruid 10 en heb een
minibieb in mijn portiek staan.
Ik nodig eenieder uit om een boek mee te
nemen of te ruilen. Ook kinderboeken!
Vriendelijke groet,
Suzanne Rutten, Kleefkruid 10
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C.V. DE PIËLHAAN BESTE WIJKGENOTEN
Het komende vastelaovesseizoen kunnen we vanuit C.V. de Piëlhaan helaas
geen reguliere activiteiten organiseren.
Dit omdat “carnaval vieren” niet past
binnen de maatregelen van het RIVM.

wel gaan organiseren (uiteraard binnen de
maatregelen van het RIVM).
Blijf allemaal gezond en hopelijk komen
we elkaar weer gauw in goede gezondheid
tegen in de wijk. Hâldtòw!

Maar...
Houd wel onze facebookpagina (C.V. de Piëlhaan) in de gaten voor ludieke acties die wij

Namens de leden,
Carnavaleske groet van het bestuur
van C.V. de Piëlhaan

PRETTIG OUD WORDEN IN LANDWEERT
Al enkele uitgaven bericht het initiatief “Prettig Oud Worden in Landweert” in onze
wijkinfo over hun plannen voor Landweert. Door Corona zijn heel veel ideeën
vertraagd. Maar de droom blijft! Gevraagd naar een beschrijving van de uitwerking
van hun uiteindelijke droom, heeft een van de kartrekkers, Lon Berden, ons het
volgende toekomstbeeld geschetst:
LANDWEERT EEN WIJK OM PRETTIG
OUD TE WORDEN!
Dan droom ik over:
Landweert, een fijn ruim opgezette wijk
waar jong en oud prettig woont. Waar
ouderen mensen met rollator, scootmobielen en rolstoelen veilig over stoepen
en straten kunnen rijden. Waar men elkaar
weer groet en een praatje maakt.
Met veilige oversteekplaatsen en waar
verkeer rekening houdt met voetgangers,
door niet te snel te rijden.
Een wijk waar eenzame ouderen (die dat
willen), bezoek krijgen van vrijwilligers.
En die dan mogelijk samen gebruik gaan
maken van passende activiteiten of cursussen in ’t Stekske. En dat de prijs van de
activiteiten geen belemmering hoeft te zijn
voor de financieel minder draagkrachtigen.
Ik droom ervan dat ouderen relevante
informatie over regelingen, mogelijkheden
en nieuwtjes gemakkelijk kunnen krijgen.
Dus ook, dat alle ouderen toegang hebben/krijgen tot de digitale wereld en indien
de kennis niet toereikend is, hierin bijgeschoold kunnen worden. En waar de prijs
van bijv. een computercursus geen belemmering hoeft te zijn voor deelname.
Waar men laagdrempelig kan binnen lopen
in ’t Stekske voor een praatje, het lezen of
lenen van een boek, voor een kopje koffie,
het vinden van passend vrijwilligerswerk in
de Wijk of gewoon voor een luisterend oor.
Wijkcentrum ’t Stekske als de spil van de
wijk, met een gezellige aankleding.

Een wijk waar hulp geboden wordt, door
buurtbewoners of professionals die gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken zijn.
Ik droom van een wijk waar het woord
“Samen” weer gewoon is en de individualisering wat naar de achtergrond verdwijnt.
Maar vooral droom ik van een wijk met
ouderen die contact met ons, “Prettig oud
worden in Landweert” willen opnemen, om
van hen zelf te ervaren wat zij belangrijk
vinden en wat hun behoeftes zijn in Landweert. En waar een WIJ gevoel heerst.
Want er is een aantal jaren geleden besloten dat ouderen zo lang als mogelijk thuis
moeten blijven wonen. Maar de faciliteiten
die hierbij horen, zijn nooit goed tot stand
gebracht door onze overheid. Er is op dat
gebied nog veel werk te doen!
Lon Berden, tel. 06 826 991 80
prettigoudworden@landweert.nl

MINIBIEB LANDWEERT
Sinds kort ook een minibieb op
Kogeldistel 22.
Gratis boeken lenen, ook kinderboeken.
Kom gerust eens snuffelen.
Vriendelijke groet,
Henny Giro, Kogeldistel 22
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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
SYNTHESE
0478 517300

Wijkagent Venray Oost
Harry van de Kruijs
harry.van.de.kruijs@politie.nl
BRANDWEER
077 3565656 | SPOED 112
HUISARTSEN BUITEN KANTOORUREN
0900 8818
ZIEKENHUIS VENRAY
0478 522222
WONEN LIMBURG
088 3850800
post@wonenlimburg.nl
Postbus 1254
6040 KG ROERMOND
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

