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Onderwerp Uitnodiging informatiebijeenkomst VieCuri 16 juni 2021 

 

 

Front office SDW 

Raadhuisstraat 1 

Postbus 500, 5800 AM Venray 

Telefoon (0478) 52 33 33 

Telefax (0478) 52 32 22 

KvK-nummer  14132389 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Zoals u vast gehoord heeft, wil VieCuri een nieuwe ziekenhuisvoorziening realiseren op sportpark 

De Wieën in Venray. Als gemeente werken we daar graag aan mee om zo goede zorg in Venray te 

behouden. Voor de plek van het huidige ziekenhuis wordt een woningbouwplan ontwikkeld. U 

woont in de omgeving van dit ziekenhuis of bent om een andere reden betrokken. Wij informeren u 

graag over dit plan en het verdere proces tijdens een digitale informatieavond op woensdag 

16 juni van 20.00 tot 21.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  

 

Voorlopige plannen voor woningbouw 

Tijdens de informatieavond worden de plannen voor de huidige locatie van het ziekenhuis aan de 

Merseloseweg nader toegelicht. Projectleiders Robert Muijsers van VieCuri en Winand van der Kooij 

van de gemeente Venray leggen u aan de hand van een presentatie uit wat de verplaatsing van 

VieCuri betekent voor de omgeving en wat de plannen zijn voor de toekomst. Vervolgens geven zij 

een doorkijk over de nog door te lopen procedures en de voorlopige planning.  

Wij vinden het belangrijk om u tijdig te informeren, ook al zijn de plannen nog niet volledig 

uitgewerkt en definitief. Uw suggesties kunnen dan bij de verdere uitwerking van de plannen 

worden meegenomen. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Twee plannen 

De plannen voor het nieuwe ziekenhuis bestaan uit twee onderdelen: het plan voor de nieuwe 

locatie én het woningbouwplan voor de oude locatie. Het college van B&W heeft al naar de plannen 

gekeken. En de commissie Wonen van de gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 juni over de 

plannen. Deze vergadering kunt u als toehoorder digitaal volgen via www.venray.nl. Op dinsdag 15 

juni worden de plannen besproken met de omwonenden van De Wieën. Ook dit gaat via een 

digitale informatieavond.  
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Aanmelden informatieavond 

Wij hadden graag persoonlijk het plan toegelicht tijdens een bijeenkomst in de wijk. Dit is vanwege 

de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk. De informatieavond vindt daarom digitaal plaats 

via MS Teams. Wilt u hierbij zijn? Dan verzoeken we vriendelijk om u voor woensdag 9 juni 2021 

aan te melden bij Marivi Claessens door een mail te sturen naar marivi.claessens@venray.nl. Zet in 

uw mail dat het om de ‘bijeenkomst VieCuri Merseloseweg 16 juni’ gaat. Zij stuurt u dan tijdig de 

link voor de bijeenkomst op 16 juni toe. 

 

Vragen? 

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marivi Claessens via tel. (0478) 

52 33 33.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Anne Thielen 


