Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid 7 september 2016
Aanwezig:
Locatie:

±30 personen
HvdW De Zuidpilaar

1.

Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld zonder
aanvullingen/veranderingen.

2.

Mededelingen (kort)
 Op 3 november zal er door het BNVZ in de Zwanehaof een avond
worden georganiseerd in het kader van veiligheid in de wijk. Dit doen
we samen met diverse Wijkoverleggen uit andere stadsdelen. U
ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging.
 Ted Merkus geeft uitleg over het plan Stroomlijn de Maas. Er is een
werkgroep gevormd met mensen van KV De Viking, de
visserijvereniging en namens de bewoners Ted Merkus. In het najaar
van dit jaar zal het zogenaamde struweel worden verwijderd langs de
Maas. De belangrijkste solitairen (alleenstaande bomen) blijven staan.
In het najaar van 2017 zal de vijver en de beek worden uitgediept en
verdere grondwerkzaamheden worden gedaan. Via de website
www.stroomlijnmaas.nl/plannen kan men verdere inlichtingen krijgen.
 De werkgroep Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers-Plan zal verder
worden versterkt met Joop Manders en Roger Spitz naast Ed Bastiaans
en Jack Driessen.
De werkgroep VZS houdt op zaterdag 17 september weer een
schoonmaakactie in de wijk. Posters worden rondgedeeld en we hopen
op veel deelnemers.
 Helma van der Leeuw vertelt dat in het Huis van de Wijk nog nieuwe
vrijwilligers gezocht worden voor de Informatie- en Adviesgroep. Op
woensdagmorgen kan men verdere inlichtingen krijgen en zich
aanmelden.

Verslag van 08-06-2016
Joop Manders vraagt naar de SID op de Prof. Gelissensingel. Sinds afgelopen
maandag hangen er twee nieuwe.
De presentatie over de vrijwilligersverzekering op de website van het BNVZ kan
men niet vinden. De presentatie staat daar niet, wel de relevante informatie over
die verzekering.
3.

Vragen n.a.v. de werkgroepen
Joop Manders vult aan dat de werkgroep een enquête heeft gedaan op 245
adressen en dat men van 140 adressen deze ingevuld terug heeft ontvangen.
Voor de komende wijkkrant zal een kort artikel worden aangeboden.
De werkgroep parkeren: morgen is er een gesprek over de voorstellen die aan de
gemeenteraad zullen worden gedaan en de 13e september heeft de werkgroep
een vergadering met de ambtenaar en zal er concreter op de uitwerking voor

Venlo-Zuid worden ingegaan. In oktober moeten de plannen door de raad worden
aangenomen waarna uitvoering zal plaatsvinden.
Gerard Cornelissen vult aan dat de problemen al in 2013 speelden en onder de
aandacht werden gebracht. De vergadering verzoekt dat “Buurt Bestuurt”
samenwerking met de werkgroep zoekt. De werkgroep Parkeren is met parkeren
bezig en anderen moeten dit niet doorkruisen.
4.

Uitleg “Kan Doen”(Patricia Schuts)
Het project “Kan Doen” en wat het in de wijken en voor de mensen kan betekenen
komt uitgebreid voor het voetlicht. De presentatie staat op de website van het
BNVZ.
Het emailadres van Kan Doen is kandoenzuidcentrum@huisvandewijk.nl

5.

Problematiek Domushuis en overlast kamerverhuur
Kees Dijkmans is coördinator van een groep bewoners geeft hij aan. In februari
2016 is er een aantal incidenten in de omgeving van het Domushuis geweest
waarbij bewoners van dat Domushuis waren betrokken. Daar is hij op
ingesprongen en heeft via brieven e.d. daaraan bekendheid gegeven en heeft de
gemeente gevraagd om met een oplossing te komen voor deze problemen.
De voorzitter geeft aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk belangrijk te
vinden en vraagt wat de rol voor het BNVZ zou kunnen zijn om hierin een
positieve bijdrage te leveren. In de plenaire vergaderingen worden vanuit de
groep “Buurt Bestuurt” vaak belangrijke onderwerpen of problemen naar voren
gebracht die een breder draagvlak verdienen. Het blijft dan echter vaak bij een
mededeling. Om tot een constructieve samenwerking te komen is het van belang
dat er een dialoog is waardoor de samenwerking en oplossen van problemen
sterk verbeterd kan worden.
Kees Dijkmans vertelt dat er zijn bewoners zijn die overlast bij hem melden en dat
wil hij aanpakken.
Rondom het Domushuis is al jaren een zogenaamde klankbordgroep actief en die
is zeer tevreden. Als er probleempjes zijn, dan worden die snel opgepakt. De
laatste periode is in korte tijd, o.a. door ziekte van een medewerker van het
Domus, niet op alles adequaat gereageerd. Maar dat is nu weer in orde.
De vergadering dringt aan op uitleg over wat Buurt Bestuurt nu precies is en wat
de status ervan is. Deze groep wil dit in de decembervergadering presenteren en
bespreken.
De problematiek rondom de kamerverhuur op de Tegelseweg/Roermondsestraat
wil Kees Dijkmans ook aanpakken. Hij zit er middenin en heeft daar overlast van.
In december is die overlast misschien al opgelost; Buurt Bestuurt is hier ook al
twee jaar mee bezig.
Nogmaals de toezegging dat Buurt Bestuurt in december zichzelf aan de plenaire
vergadering zal presenteren. Enkelen in de vergadering geven aan dat al veel
eerder had moeten gebeuren, dat zou veel irritatie hebben kunnen wegnemen.

6.

Uitleg plannen “Kunst en Cultuur”, Mart Peters
De presentatie die ook op de website staat wordt met instemming ontvangen. In
Venlo-Zuid is veel te doen op het gebied van Kunst en Cultuur maar Mart Peters
wil er samen met medestanders nog een schepje bovenop doen en meer
bekendheid aan diverse zaken geven. De werkgroep bestaat al uit een aantal

medestanders.
Punten waarvoor ze zich o.a. sterk willen maken zijn:
 Periodiek muziek en straattheater bij winkels “Van Nijvenheimplein” (i.s.m. de
winkeliers?)
 Laagdrempelige creatieve en kunstzinnige educatie voor kinderen, jeugdigen,
volwassenen en senioren. In samenwerking met het Kunstencentrum Venlo?
Gedicht 'No picture, sir' van Herman Verweij over de ganzen goed zichtbaar
op de kerkhofmuur van de Ganzenstraat, of op een plaquette in overleg met
stichting VenlopoëZiet.
 Piano voor publieksgebruikin de hal van het Huis van de Wijk, De Zuidpilaar.
 Muziek-, dans en theateruitvoeringen vanuit diverse culturele tradities, b.v.
Nederlandse, Turkse, Molukse en Marokkaanse (volks)dansen, cabaretiers,
toneelvoorstellingen, rappers, … In samenwerking met zelforganisaties en
theater De Garage?
 Exposities van schilderijen, foto’s, textiele werkvormen, installaties/beelden,
enz.
 Beeldenroute/ fotoroute / gedichtenroute door de wijk.
 Kijkavond met oude foto's en films in en uit Venlo-Zuid (en het buitenland?).
7.

Voorstel uitrenplek Genbroekstraat
Corinne van Ruiten vertelt in het kort wat de plannen zijn. Met twee dames is ze
een petitie gestart waarbij zij de direct omwonenden van de beoogde plek, een
grasveld aan de Genbroekstraat, willen bevragen naar de mogelijkheid om die
plek om te vormen tot een uitrenplek. Enkele tegenstanders van die plannen die
naar deze vergadering komen vertellen hun bezwaren.
De vergadering geeft aan dat het werkgroepje contact met de werkgroep VZS
moet zoeken, deze is ook met hondenpaden e.d. bezig. Die toezegging en de
toezegging om nog meer mensen, die in de vakantieperiode niet thuis waren, in
die omgeving om hun menig te vragen staat. Op de plannen zal worden
teruggekomen in een volgende vergadering.

8.

Financiën voormalig Wijkoverleg Venlo-Zuid
Als voorstel voor de besteding van de financiële middelen ligt een stuk voor met
regels waaraan moet worden voldaan. Het stuk wordt zonder aanvullingen
aangenomen. Natuurlijk kunnen de regels worden aangepast.
Na het opheffen van het voormalig Wijkoverleg Venlo-Zuid zijn enkelingen bezig
gebleven om de middelen die dat Wijkoverleg had boven water te krijgen. Dit is
mede dankzij de inspanningen van de huidige en voorgaande stadsdeelmanagers
uiteindelijk gelukt en zijn o.a. de spaargelden ook ter beschikking van het BNVZ
gekomen.

9.

Rondvraag
Jack Driessen vraagt uit de vergadering twee mensen die een kascontrole willen
doen. Dhr. Hans Thijssen en Teun Hol melden zich. Er zal een afspraak worden
gemaakt over enige tijd.
Gerard Cornelissen: in september gaat men bomen snoeien, dat is de secretaris
vergeten te melden!
Buurt Bestuurt staat voor belangrijke beslissingen, morgen hebben ze

vergadering over o.a. de Dr. Cuijpersstraat en de Sofiastraat, maar er zal
afstemming met het BNVZ worden gedaan.
Ook wil hij weten wanneer de herinrichting van het Jan Teunissenplein afgemaakt
zal worden. Er zijn drie nieuwe prullenbakken geplaatst en er moeten enkele
kleine aanpassingen aan het groen worden gedaan.
Mart Peters geeft als idee om de prullenbakken te beschilderen met vrolijke
schilderingen.
10.

Afsluiting
De vergadering sluit onder dankzegging van de voorzitter om 21:25 uur.

