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GEACHTE BEWONERS,
Op donderdag 20 juni hebben we het tweede
Buurtcafé gehad in Venlo-Zuid. Toch nog bijna
veertig mensen hadden de moeite genomen
om mee te denken en te praten om onze mooie
wijk nog beter te maken. Dreigende regen en
een (gewonnen) wedstrijd van de Leeuwinnen
hield hen niet tegen.
Veel bekende gezichten, maar ook een heel aantal nieuwe mensen. Ook bekende problemen die
nog de kop opsteken en enkele nieuwe zaken die
aandacht vergen. In het najaar gaan we samen
met de gemeente kijken wat kan en moet. Helpt u
dan ook? Denkt en praat u mee en wilt u dat vaker
doen? Bezoek dan onze openbare vergaderingen, de eerstvolgende is woensdag 4 september
alweer.
In de vorige wijkkrant hebt u kunnen lezen dat het
uitbrengen van deze kranten geen vanzelfsprekendheid is. Het drukken en verspreiden kost gewoon geld, veel geld. Omdat we de wijkkrant als
redactie graag toch overal willen laten verspreiden
gaan we op zoek naar “inkomsten”. Wilt u een bijdrage geplaatst zien die niet direct een advertentie is, maar toch nuttige informatie over uw bedrijf
of vereniging geeft, dan kunt u contact opnemen
met ons om dit mogelijk te maken. Tegen een passende bijdrage natuurlijk om de Wijkkrant betaald
te krijgen.

Zuidpareltje

6
Hanging baskets

8
Van de politie

9
Een roep om
waardering

Ook als u wilt reageren op stukjes uit deze uitgave
dan graag naar:
redactievenlozuid@hotmail.com
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
De afgelopen drie maanden is er weer het nodige gebeurd op diverse gebieden, op donderdag
20 juni is het tweede Buurtcafé in Venlo-Zuid
gehouden in de Zwanehaof. Het was redelijk
bezocht, 38 burgers deden mee. Een teken dat
die bewoners van onze wijk om hun wijk geven.
Dat er ideeën zijn die het nog beter leefbaar maken hier in de wijk.

Met een interactieve werkvorm kwam een aantal
punten naar voren die (nog) steeds aandacht behoeven.
Via een soort spel waarbij de uitkomsten van de
wijkanalyse 2018 gebruikt werden konden alle
deelnemers fiches die men kreeg inzetten om daar
meer aandacht aan te schenken. Nadat men zijn
drie fiches geplaatst had, vertelde elke deelnemer
aan zijn of haar tafelgenoten waar men voor gekozen had en waarom. Men moest, doordat men
slechts drie fiches had duidelijk keuzes maken. De
politiek en de gemeente moeten immers ook keuzes maken.
In een tweede ronde gaf elke woorvoerder aan welke onderwerpen hun keuzes waren en men moest
zoveel mogelijk proberen om zaken te benoemen.
Bijvoorbeeld, meer toezicht en handhaving in het
buitengebied. Of meer aandacht voor de handhaving van verkeersregels.
Ook op de laatste plenaire vergadering kwam het
een en ander voorbij. We waren met 24 personen
die de warme avond gebruikten om met elkaar naar
diverse ideeën te luisteren.
In de Stavaza (Stand van Zaken) hadden de diverse
werkgroepen de vergadering al op de hoogte gebracht van hoe het ging met het aandachtspunt
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waar ze mee bezig zijn. Helaas had niet elke groep
hiervan gebruik gemaakt.
Van de groep rondom speelplein Anne Frankstraat
hoorden we wel dat de rust nog steeds niet weergekeerd is. Er blijkt nog steeds veel overlast van
hangjongeren die zich misdragen. Oproep aan de
bewoners: blijf doorgeven als het mis is. Alleen op
die manier krijgt ieder een goed beeld van de misstanden.
We lazen ook over het wijktheater wat kan terugzien op geslaagde voorstellingen op 5, 6 en 7 april!
Op naar een volgende voorstelling!
We lazen over een succes van de jongeren in onze
wijk die op de Kraanvogelstraat, naast de Lidl, zelf
met wat hulp van professionals, een skatehal open
stellen.

Een week later hield de werkgroep Venlo-ZuidSchoon weer een zeer succesvolle schoonmaakmorgen in onze wijk die met een lekkere lunch besloten werd. Mede dankzij sponsoring van Albert
Heijn, Jan Linders en Karwei! Maar liefst 54 mensen deden mee. Het plan is om dat op zaterdag
14 september nog eens te overtreffen. Veel van de
mensen die dan deelnemen maken dan kans op
een mooie cadeaubon van € 25,-.
Tijdens de vergadering is een werkgroepje gevormd wat gaat bekijken of er veel overlast is van
vuurwerk rond de jaarwisseling en wat daaraan te
doen valt. U ziet, we denken vooruit!
Dan de plenaire vergadering zelf. Hier werd het
plan voor het maken van een soepkookboek gelanceerd. En er werd gevraagd om een financiële
bijdrage. Over de soepkookdames heeft u al kunnen lezen in de wijkkrant nummer 1 van dit jaar. Die
bijdrage, daar zei de vergadering ja tegen!
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Ook werd er een presentatie gegeven hoe de bewoners nog meer bij onze wijk betrokken kunnen
worden.
En er werd een plan gepresenteerd om in een achterpad op de Sophiastraat een goede afsluiting
te maken om overlast door junkies en drunkies te
voorkomen. Ook hier werd ja tegen gezegd.
U ziet goede plannen kunnen op waardering en op
ondersteuning rekenen, dus kom met uw plannen
naar ons toe.
Zoals u al in een vorige uitgave hebt kunnen lezen
heeft de gemeente de geldkraan voor projecten in
de wijken dichtgedraaid. Een van de gevolgen voor
onze wijk daarvan is dat het budget voor het uitbrengen van vier wijkkranten per jaar niet meer toereikend is. De vergadering wil dit voor 2019 nog bijpassen uit reserves, maar voor de toekomst moet
de werkgroep communicatie/redactie op zoek naar
wegen om de communicatie op peil te houden voor
minder geld. Een mooie opgave.
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Iets wat ook om de hoek kwam kijken tijdens deze
vergadering was de overlast rondom de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) nabij speeltuin het Hagerweike. Er kwamen veel klachten binnen over de
overlast bij deze JOP. Bij plaatsing destijds is afgesproken dat als er overlast zou komen deze JOP
weer verwijderd zou worden. Direct omwonenden
hebben wij op 9 mei jl. middels een rondgang van
deur tot deur in die buurt geïnformeerd en om hun
mening gevraagd. Een delegatie van het bestuur
speeltuin Hagerweike, bestuur Bewonersnetwerk,
bewonersondersteuner, straatcoach en Regisseur Jeugdoverlast gemeente Venlo hebben deze
rondgang gemaakt. In totaal zijn er 96 adressen bezocht. Hiervan waren op 18 adressen de bewoners
niet aanwezig. Deze hebben een brief gekregen
waarin ze uitgenodigd worden hun bevindingen via
het bewonersoverleg alsnog te delen.
Uitslag:
Bekend met de JOP: Ja 84%
Nee 16
Ervaart overlast:
Ja 74%
Nee 26%
JOP weg:
Ja 45%
Nee 22%
Geen mening: 32%.
De grootste bron van ergernis is het rijden, racen
en stunten met de scooters over het fietspad en het
lawaai wat dit met zich brengt. Het tijdstip waarop
dit plaatstvindt, met name in de late avonduren en
begin van de nacht, geeft de meeste irritatie omdat
de nachtrust ernstig wordt verstoord. Er is inmiddels besloten om de JOP weg te halen.
De grootste overlast nu en wellicht ook als de JOP
weg is, is de overlast van de scooters. Daarom zal
samen met de rayonleidervan de gemeente gekeken gaan worden naar de inrichting van de gehele
omgeving rond speeltuin Hagerweike.
Voor meer informatie, zie ook het verslag van de
vergadering op onze website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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Ook is de laatste maanden de nieuwe Turkse moskee stilaan in gebruik genomen. Op 14, 15 en 16
juni is er een markt geweest waarbij u ook hebt
kunnen kijken naar hoe mooi het is geworden. Van
een officiële opening hebben we nog niets vernomen. Wel hebben we al een klacht ontvangen. Als
er grote drukte is bij de moskee parkeren veel mensen gevaarlijk op de Hagerhofweg voor de moskee.
We gaan met het bestuur in overleg.
Een hele poos geleden had een wijkbewoonster
een heel logische vraag/klacht voor de gemeente.
Ze stelde voor om een verkeersspiegel te plaatsen bij de doorsteek van de Regentessestraat/

Emmastraat ter hoogte van de Dr. Cuijpersstraat.
Daar kwam een afwijzende reactie op. In de zin
van ‘ik als ambtenaar vind het niet nodig’. Terwijl
de bewoonster heel goed gemotiveerd had dat
met name scootmobielgebruikers en andere mensen erg slecht zicht hadden op komend verkeer
op die plek. Als Bewonersnetwerk hebben we de
gemeente gevraagd om nogmaals en nu wat beter
naar die situatie te kijken. U snapt het al, nu werd
het probleem wel onderkend en is de spiegel inmiddels geplaatst. Samen komen we er wel!
Mail uw idee en of klacht naar:
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com

ZOMERVERHAALTJE
We willen vragen aan de jeugd om een verhaaltje te
schrijven over de zomervakantie, wat ga je doen of
wat heb je gedaan. Waarom is de zomer zo leuk en
heb je veel plezier?
Schrijf een verhaaltje van ongeveer een halve pagina. De redactie krijgt de moeilijke taak om na de
vakantie als alle verhaaltjes binnen zijn, let op uiter-

lijk 10 september 2019, de drie leukste te kiezen.
Die kun je dan in het oktobernummer lezen.
Stuur je verhaal in naar het redactieadres:
redactievenlozuid@hotmail.com
of Redactie Wijkkrant, p/a Anne Frankstraat 33,
5912HC, Venlo.

WANDELING DOOR DE WIJK.
Bekijk onze wijk eens door andere ogen, door de ogen van de geschiedenis en ontdek de verhalen
achter de gebouwen en straten zoals we die nu zien. Vindt u het leuk om deel te nemen aan een
historische wandeling door de wijk?
Neem dan contact op met Ted Merkus via mail (ted.merkus@planet.nl) of app (06-24985271) en
we maken een afspraak. De wandeling duurt ongeveer 45 minuten en is gratis.
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DE SPIEGEL

Op de Regentessestraat, tussen twee flats
in, is een oversteekplaats voor fietsers e.d. Ik
steek daar altijd over met mijn driewieler, net
zoals veel scootmobielgebruikers, mensen met
een rollator, kinderen, fietsers, voetgangers en
scooterrijders. Er zit een knik in de weg en er
zijn parkeerhavens die altijd vol auto’s staan
waardoor het zicht op de weg naar links ernstig
geblokkeerd is. En het was altijd spannend of ik
veilig de weg over kon steken. Ik heb zo links en
rechts eens gevraagd of er meer mensen zich
onveilig voelden bij het oversteken. En ja, dat
was zo.
Ik heb over een oplossing nagedacht. Het leek me
een goed idee om een spiegel te plaatsen waardoor we via de spiegel op de weg naar links konden kijken of er verkeer aankomt.
Ik ben in eerste instantie naar het wijkspreekuur gegaan in de Zuidpilaar. Stephan van het wijkspreekuur adviseerde mij om eens met iemand van het
buurtteam te praten. Die adviseerde me om naar
de tipi te gaan die toevallig binnenkort op de ReJ a a rg a n g 2 4 ■ n r. 3 ■ j u l i 2 0 1 9

gentessestraat zou staan zodat de situatie ter
plaatse bekeken kon worden. Zij adviseerden mij
om contact op te nemen met de gemeente Venlo.
Ik heb een mail gestuurd met foto’s van de verkeerssituatie. Een tijdje later kreeg ik bericht dat
iemand van de gemeente dat hij de situatie had beoordeeld. Een spiegel was niet nodig, de aanvraag
werd afgewezen. Kort daarna kreeg ik een e-mail
van Roger Spitz van het Bewonersnetwerk VenloZuid. Hij schreef me dat hij de aanvraag voor een
verkeersspiegel nog eens opnieuw in wilde dienen
bij de gemeente. Of ik dat een goed plan vond? Er
werd een afspraak gemaakt met Leon Hesseling
van de gemeente. Samen met mij en Roger Spitz
wilde hij nogmaals de situatie ter plekke bekijken.
Ik heb zeer goede argumenten aangevoerd waarom een spiegel op de plek de verkeerssituatie veel
veiliger kon maken. En tot mijn grote vreugde werd
er een tijdje later een spiegel geplaatst. Eindelijk
hebben we nu goed zicht op het aankomende verkeer waardoor het een stuk veiliger is om over te
steken.
Gerry Wilbers
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ZUIDPARELTJE

At your service!

Twee vrijwillige burenhelpers, samen in hun
spreekkamer in het Huis van de Wijk aan de Reigerstraat. Gerry Wilbers (64) en Leon Verlinden
(69) houden wekelijks spreekuur van Burenhulp
Venlo-Zuid. Ze zijn er altijd: at your service !
Burenhulp Venlo-Zuid verleent sinds zes jaar aan
inwoners van Venlo-Zuid diensten door inzet van
vrijwilligers. De begrenzing van de wijk is postcodegebied 5912.
De vrijwilligers helpen mensen die geen buren of
familieleden hebben om hen behulpzaam te zijn
bij kleine klusjes. Iemand die hulp nodig heeft belt
naar de burenhulp of komt langs op het spreekuur.
De vrijwilligers Gerrie en Leon zoeken dan een vrijwilliger om de hulpvraag op te lossen.
Welke diensten en klussen?
“We zetten vrijwilligers in om de tuin van bewoners
bij te houden, onkruid wieden of snoeien of een
tuinpad schoonmaken, maar geen bomen omhakken van 10 meter hoog”, zegt Leon Verlinden. De
wat grotere tuinklussen kunnen soms toch worden
uitgevoerd in samenwerking met KanDoen.
Gerrie Wilbers legt uit dat het ook gaat om een
schuurtje of kelder opruimen en om kleine klusjes
in huis: “Onze vrijwilliger hangt dan bijvoorbeeld
een lamp op of rolgordijnen of lamellen”. We helpen mensen ook met het aansluiten van computers
en het instellen van smartphones. “Maar voor die
technische klusjes hebben we weinig vrijwilligers”,
zeggen Gerrie en Leon in koor. “We zijn een flink
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door Mart Peeters

aantal technische vrijwilligers kwijtgeraakt door
de opleving van de economie. Mensen hebben
werk gevonden, zeker mensen met technische bekwaamheden. Voor diverse werkzaamheden zijn
voldoende vrijwilligers beschikbaar maar voor de
meer technische zaken niet.”
“Af en toe helpen we bewoners nog met vervoer.
Maar er zijn inmiddels veel alternatieven beschikbaar: de wijkbus, de regiotaxi, de wensbus. En
steeds meer mensen laten hun boodschappen
thuisbezorgen.”
“Voorheen konden we bewoners helpen en adviseren met het invullen van formulieren of uitkerings- en verzekeringskwesties”, zegt Leon vanuit
zijn achtergrond als voormalig medewerker van de
gemeentelijke sociale dienst. “Inmiddels worden
deze zaken goed opgepakt door het Informatie- &
Adviespunt in het Huis van de Wijk”.
Dan hebben we nog regelmatig reparatievragen:
“Die verwijzen we door naar ons maandelijkse Repair Café. En dat loopt prima”, aldus Gerrie, die zelf
ook actief is in het Repair Café Venlo-Zuid.
Bestuursbesluit stichting Burenhulp Venlo-Zuid
Het stichtingsbestuur is goed op de hoogte van de
ontwikkelingen van haar actieve groepen: de wekelijkse Burenhulp, het maandelijkse Repair Café
en de vluchtelingenopvang Welkom in Venlo-Zuid.
De teruglopende vraag en het gebrek aan technische vrijwilligers bij de Burenhulp is regelmatig
onderwerp van gesprek geweest. Het stichtingsbestuur heeft eind mei besloten om de burenhulp
te beëindigen na de zomervakantie, per 1 september 2019. Zes jaar is er hard gewerkt door de
diverse betrokken
vrijwilligers, maar er
zijn voldoende voorzieningen die de wijkbewoners kunnen
helpen. Veel mensen
helpen ook elkaar in
de diverse flats en in
diverse straten. En
dat is goed zo.
Stichting Burenhulp Venlo-Zuid gaat door met haar
andere activiteiten zoals het maandelijkse Repair
Café en is bereid om eventuele nieuwe uitdagingen
op te pakken.
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MOLENS IN VENLO-ZUID
Molens in Venlo-Zuid? Nee, u heeft ze niet over
het hoofd gezien, ze zijn er niet meer. Alleen de
herinnering is blijven voortbestaan, bijvoorbeeld via een straatnaam. En dat zelfs niet altijd. Een molen leeft zelfs niet meer voort in de
naam van een straat.
Zonder molenaar geen molen. Er schijnt in VenloZuid een molenaarsfamilie te hebben gewoond,
waarvan we niet weten welke molen ze in hun bezit hebben gehad. De naam van de familie: Mons
of Monse. De herinnering hieraan leeft voort in de
naam Monsepad.

door Ted Merkus

terbeekstraat, de beide Beekstraten in de Maas
stroomde.
De Bovenste Molen heeft meerdere branden weten te doorstaan. Ook in 1760 brandde de molen
af (opbouw in 1765) en in 1900 was het weer raak.
De oorspronkelijke plaatsen waar de molens hebben gestaan is onbekend. Door de diverse branden zijn de molens op een ietwat andere plek herbouwd.

De meest onbekende molen is naar mijn mening
de Wezenmolen, of in het Venloos de Weizemeule.
Deze watermolen stond in de buurt van de Wylrehof, in de meest zuidelijke bantuin. In 1509 schonk
de Kaldenkerkse pastoor Van Nijvenheim deze molen aan de armen. Wellicht is er een verband tussen
de armen en wezen (weizen) uit de stad. In 1839 is
de molen verdwenen. Deze molen was een zogenaamde volmolen, zoals er meerdere in de binnenstad stonden.
De windmolen aan de huidige Molensingel werd
gebouwd in 1877, brandde in 1883 af en werd in
hetzelfde jaar weer herbouwd. In 1924 werd de
molen afgebroken. De molen staat bekend als Molen Van der Steen, naar de eigenaar die de molen
gebruikte om hout te zagen.
De bekendste molens zijn de Onderste- en Bovenste Molen. Beide molens hebben een geschiedenis
met heel veel overeenkomsten. De eerste keer dat
we de namen van deze twee molens tegenkomen
in de stadsrekeningen van Venlo is 1426. In 1615
worden ze beide in brand gestoken door graaf Herman van de Berg en in 1620 weer hersteld. In 1902
worden beide molens tegelijkertijd en samen verkocht aan Van Gasselt (de houthandel), en in de
jaren 30 worden de molens niet meer als molen gebruikt. De Onderste Molen in 1932 en de Bovenste
Molen in 1936. Frappant is dat beide een functie
krijgen op het gebied van recreatie: de Onderste
Molen het natuurzwembad en camping, de Bovenste Molen horeca en later hotel.

Onderste Houtmolen, Onderste Molenweg.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Onderste Molen werd op gegeven moment ook
als woonhuis gebruikt. Dit huis staat er nog steeds,
ongeveer op de hoek Ganzestraat-Onderste Molenweg. Het anker in de muur heeft het cijfer 6. Een
verwijzing naar 1426?

Beide molens werden onder andere gevoed door
de Molenbeek, een beek die met volle kracht
van het hoger gelegen terras via de molens, SloJ a a rg a n g 2 4 ■ n r. 3 ■ j u l i 2 0 1 9
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HANGING BASKETS

Al in 2017 werd in de werkgroep Venlo-ZuidSchoon het idee besproken om het winkelplein
in onze wijk een mooiere aanblik te geven. De
winkeliers zouden meer meehelpen om het
zwerfvuil in de omgeving op te ruimen en het
netwerk zou plantenbakken kopen om aan een
aantal lantaarnpalen te hangen om het plein op
te fleuren. De voorbereidingstijd was net te lang
om dit nog in 2018 te kunnen realiseren. Maar
voor 2019 was er meer dan voldoende tijd om
alles rond te krijgen. Het Bewonersnetwerk zou
de eerste aanschaf bekostigen, verdere jaren
worden door de winkeliers gedaan.

zorg voor de planten tijdens schoolweken gebeurd
door de leerlingen van ’t Wildveld van de opleiding
Groen! Tijdens de vakanties zorgen de winkeliers
hier zelf voor.
Wij hopen dat u ook van mening bent dat het winkelplein gezelliger en schoner is en dat de plantenbakken een verrijking zijn.

We zochten en vonden medewerking voor het
project vlakbij. Kopen en ophangen van plantenbakken is een ding, maar ze moeten ook onderhouden worden! Een van de eerste partners van
Venlo-Zuid-Schoon is VSO ’t Wildveld. De leerlingen van die school hebben niet alleen de plantjes
opgekweekt en laten wortelen in de “baskets”. Zij
hebben ook de speciale beugels opgehangen en
nog net voor de meivakantie ook de plantenbakken
zelf. Elke week maken ze een rondje om de bakken
te verzorgen met voldoende water met een slang.
Die slang kunnen we aan twee kanten van het winkelplein aansluiten bij een van de winkels. Dus de
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VAN DE POLITIE

Zoals u wellicht meerdere malen in de media
heeft kunnen lezen, treffen wij als politie met
enige regelmaat hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden aan. Om u te adviseren
ten aanzien van de gevaren en verdere consequenties onderstaand artikel.
De gevaren van illegale hennepteelt
De gevaren van illegale hennepteelt worden sterk
onderschat. Het risico van brandgevaar, legionellabesmetting of vergiftiging door chemicaliën is
groot. Verder komt men in aanraking met criminelen die bewerkstelligen dat u wordt blootgesteld
aan bedreiging, intimidatie, diefstal van stroom,
water, het onterecht ontvangen van een uitkering.
Hennepkwekerijen zijn zeer brandgevaarlijk. Regelmatig veroorzaken hennepkwekerijen branden
in woningen en schuren. Ook onderschat men de
juridische consequenties. Naast de strafrechtelijke
vervolging word je namelijk financieel helemaal
uitgekleed. Ook hebben de woningcorporaties
de mogelijkheid om in samenwerking met de gemeente bestuursrechtelijk op te treden. Dit houdt in
dat de gemeente alle schade en kosten van de ontmanteling van de kwekerij op de huurder verhaalt
en dat de huurovereenkomst door de woningbouw
kan worden ontbonden. Ook kan de gemeente
voor een bepaalde duur de woning sluiten, indien u
zelf eigenaar bent van het pand. Met alle gevolgen
van dien.
Kweken voor eigen gebruik verboden
Het kweken van hennepplanten is altijd verboden.
Bij veel mensen leeft het idee dat je maximaal vijf
planten mag telen ‘voor eigen gebruik’. Dat is niet
zo, u wordt bij dit aantal planten alleen niet vervolgd als u afstand van de planten doet. Ook het
bezit van hennepproducten zoals wiet en hasj is
strafbaar. Een kleine hoeveelheid tot ”5 gram” softdrugs voor eigen gebruik zal ook door de politie in
beslag worden genomen. De eerste keer zal justitie niet tot vervolging overgaan. De zaak wordt dan
geseponeerd, zoals dat wordt genoemd.

den bergen beloofd. Maar als de politie de kwekerij oprolt en grote boetes de consequentie zijn,
dan zijn de ‘grote jongens’ met de noorderzon verdwenen en draait de uitvoerder op voor de straffen. Want de bewoner, huurder of eigenaar van
een pand is altijd verantwoordelijk voor wat daar
gebeurt! Vaak blijkt dat mensen bang zijn en bedreigd worden. Ze durven de namen van de aanstichters van het kwaad niet te geven. Dit betekent
dat zij zelf voor alles opdraaien. De soms tienduizenden euro’s boete, de verantwoordelijkheid voor
alle schade en de straf komen voor rekening van
de persoon die meestal niet al te veel te besteden
heeft.
Verder kan de energieleverancier, bij manipulatie,
uw elektriciteitsmeter verwijderen en een naheffing
van duizenden Euro's opleggen.

WEES DUS VERSTANDIG EN BEGIN ER NIET AAN.
Mocht u meer informatie wensen, of een melding
doen ten aanzien van illegale hennepteelt, kunt u
contact opnemen met uw wijkagent of een melding
doen via Meld Misdaad Anoniem.
Anoniem melden kan alleen via het gratis telefoonnummer 0800-7000. Alleen dan kunnen zij je anonimiteit volledig waarborgen. Zij zijn dagelijks aanwezig (ma t/m vr 08.00 tot 24.00 uur, za en zo 10.00
tot 24.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Jan Rijniers en Marc Bertjens,
wijkagenten Venlo Zuid

Grote financiële risico’s
Juist de mensen die moeilijk rond kunnen komen,
zijn het doelwit van criminelen. Hen worden gouJ a a rg a n g 2 4 ■ n r. 3 ■ j u l i 2 0 1 9
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EEN ROEP OM WAARDERING

In Venlo-Zuid staat een monument dat een aandenken aan de glorietijd van de veilingen in de
wijk weergeeft. De veilingen die het leven aan
de zuidkant van het spoor intens bepaalden.
We spraken kort met de heer Hay Gerards die 40
jaar bij de champignonafdeling werkte van de VGV,
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de sjiekere Gardeniersveiling. Vreemd genoeg had
Venlo-Zuid zelfs een tweede veiling, meer voor de
boeren, de Uniek. Deze veilingen brachten veel leven en handel in de wijk. Hay noemt het zelf beleving, waar hij met weemoed aan terugdenkt. Daarom zet hij zich in voor het blijvend waarderen van
het “veilingmonument”.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

Dit werd in eerste instantie rond 1959 geplaatst
door de directie op het terrein van de Venlose
Groente Veiling aan de Hagerhof (zie tekening van
Piet Camps). Maar bij de verhuizing naar Grubbenvorst was er in eerste instantie helemaal geen belangstelling voor dit beeld en heeft Hay met anderen ervoor gezorgd dat het een plek kreeg in VenloZuid bij de rotonde aan de Regentessestraat, Sloterbeekstraat.
Maar hij maakt zich zorgen om het onderhoud en
de uitstraling van het beeld. Het raakt een beetje
bedekt met klimop en hij wil aan de wijkkrant kwijt
dat het monument een betere uitstraling verdient.
Met hem roepen we ook op om ideeën aan te dragen om het monument de aandacht te geven die
het verdient. Een aandenken aan de groei en bloei
van Venlo-Zuid.
Ideeën kunnen aan de redactie, redactievenlozuid@hotmail.com gestuurd worden en er wordt
een overleg met de gemeente gestart om te kijken
wat uitgevoerd kan worden. In volgende edities
van de wijkkrant wordt nog eens ingegaan op de
geschiedenis van het rijke tuinbouwverleden en de
veilingen van Venlo-Zuid met hun bewoners.

VENLO-ZUID-SCHOON CADEAUBONNEN
Zoals gebruikelijk geven we elk kwartaal aan drie actieve medebewoners een cadeaubon als dank je wel voor hun opruimwerkzaamheden in de wijk. Op dit moment zijn er 80 namen bekend van zo’n
actieve opruimers. We weten dat er nog meer mensen ook actief
zijn maar wij kennen hun namen niet, en weten niet waar ze wonen.
Mocht u iemand willen voordragen voor een bedankje, dan kunt u dat
natuurlijk ook doorgeven aan onze redactie.
Deze keer hebben we de volgende drie mensen beloond met een cadeaubon:
Mevrouw Bastiaans, M. Verdellen en Dolf van Veghel.
Dank jullie wel voor het mee schoonhouden van onze wijk!

J a a rg a n g 2 4 ■ n r. 3 ■ j u l i 2 0 1 9
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TOTEMPALEN RUKKEN OP

Totempalen rukken op
voor de veiligheid rond de scholen
Afgelopen weken doken ze op. Allerlei gekleurde palen en sommige, de groten, zelfs met een
hand erop.
Eerst zag ik ze bij het Nijvenheimplein en dacht
ik dat het een overblijfsel was van het mooie KuCuloere festival van 11 mei bij Theater de Garage.
Maar toen zag ik ook bij de basisschool de Koperwiek en El Andalous tegenover Fontys totempalen
verschijnen en viel het kwartje. Dit moet iets betekenen voor de scholen en met name de basisscholen. Mogelijk dat het Wildveld een bonus kreeg. Het
staat wel stoer en dus heb ik een aantal vragen aan
de gemeente willen stellen over dit project. Maar
helaas was de verantwoordelijke ambtenaar nog
op vakantie voor de deadline van de krant. Er is wel
bevestigd dat dit voor geheel Venlo voor de basisscholen wordt/is uitgevoerd om te bevorderen dat
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door Roger Spitz

we moeten oppassen (als bestuurder van met name auto’s) in de buurt van de scholen. En de kleine
palen lijken dan de looppaden aan te geven van de
kinderen. Mogelijk dat er nog extra accenten worden gemaakt, want ik zag bij het maken van de foto
dat er klinkers in wit en zwart bij lagen.
Nu hoop ik van harte dat het plaatsen van de palen
helpt voor een veilige schoolomgeving. En ik wacht
graag een evaluatie af. Maar liever heb ik dat ouders de kinderen met de fiets of te voet naar school
brengen en ze opvoeden om ze zelfstandig en veilig te voet en per fiets naar school te laten gaan.
“Neem wat meer tijd”, zeg ik dan tegen ouders om
de kinderen naar school te begeleiden als het echt
nodig is. Kinderen bewegen dan ook en u ook! En
wij, als andere buurtbewoners, zijn blij dat er minder stank en uitstoot is en de chaos rond de school
met parkeren minder is. Maar ik ben wel voor een
kleurige wijk. Het ziet grappig uit.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

JONG EN OUD HELPT MEE MET OPRUIMEN VAN ONZE WIJK!
Op zaterdag 14 september gaan we weer een
grote schoonmaakactie houden. Wij willen er deze
keer een grote happening van maken en nodigen
daarom alle bewoners en speciaal alle kinderen
van Venlo-Zuid uit om mee te komen helpen met
het opruimen van het zwerfafval. Natuurlijk mag je
jouw vader, moeder, opa en oma ook gerust meenemen.

De schoonmaakactie van 13 april jl. was een geweldig succes. Vijfenvijftig enthousiaste bewoners zijn de wijk ingegaan en hebben 2½ kuub
zwerfafval opgehaald.

We komen om 9:30 uur allemaal bij elkaar in de
Zuidpilaar, waar koffie of fris met wat lekkers klaarstaat. Na de uitleg en het uitdelen van de prikstokken en zakken gaan we 2 uurtjes het zwerfafval in
de wijk opruimen. Om 12:00 uur komen we terug
en staat er voor alle deelnemers een lekkere lunch
klaar. Als dank krijgen alle kinderen een snoepzakje en alle volwassenen
een kleine attentie.
Na de lunch houden we
een tombola en maken
alle deelnemers aan de
schoonmaakactie kans
op een van de 20 prijzen. Iedereen die meehelpt krijgt een lotnummer.

Wij waren blij verrast dat er ook 14 kinderen van de
partij waren. Echt top! Dit heeft ons als werkgroep
Venlo-Zuid-Schoon aan het denken gezet. Het betrekken van kinderen bij grote schoonmaakacties
is van groot belang voor de toekomst. Op school
wordt aandacht besteed aan de negatieve effecten
van zwerfafval op ons milieu. Door mee te helpen
met een schoonmaakactie worden ze zich bewust
van de grote hoeveelheid zwerfafval die in onze
wijk ligt.
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Wij moeten vooraf spullen inkopen voor deze dag
en vinden het fijn als we weten hoeveel personen
deze dag komen helpen. Je kunt je aanmelden via
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
Werkgroep Venlo-Zuid-Schoon
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ZOEK DE VERBORGEN WOORDEN
Welke van onderstaande woorden vindt u NIET terug?
BADPAK
BLOEMEN
CAMPING
HITTE
IJSJE
LIMONADE
PARASOL
PRETPARK
CARAVAN
STRANDBAL
REIS
VAKANTIE
TENT
ZON
ZOMER
ZWEMMEN
ZWEMBROEK

Los de puzzel op en stuur uw oplossing in vóór 1 september 2019 en maak kans op een van de 3 cadeaubonnen ter waarde van € 10,-. Oplossingen naar redactievenlozuid@hotmail.com of
naar het redactieadres: Anne Frankstraat 33, 5912 HC, Venlo.

PUZZELS
Als redactie van de wijkkrant zijn we op zoek
naar iemand, of misschien wel meer mensen, die af en toe een puzzel voor ons kan
maken.
Een woordzoeker, een rebus of… U kunt zelf uw
fantasie gebruiken. Wel zou het natuurlijk mooi
zijn als het in “Venlo-Zuid” speelt of te maken
heeft met het seizoen. Graag komen wij met u in
contact. U kunt mailen met
redactievenlozuid@hotmail.com
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In de vorige wijkkrant stond een puzzel gemaakt door Mieke Theunissen die hier de eerste
tijd helaas minder kans voor ziet. Oplossingen
voor deze puzzel kwamen royaal binnen. Maar
liefst 45! En meer dan veertig juiste.
Uit die juiste oplossingen hebben we de volgende drie winnaars getrokken:
Djon Lekatompessy, Rosemary Aerdts en
Coco de Koning.
Proficiat met jullie cadeaubon!

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

AKKERMANSSTRAAT VENLO-ZUID
Het Akkermansgilde vierde onlangs haar
425-jarig bestaan en ter ere daarvan was er op
zondag 12 mei jl. een prachtige, indrukvolle optocht door de binnenstad van Venlo.
Daaraan werden door veel muziekgezelschappen en reuzenpoppen (ook uit omringende landen) deelgenomen. Natuurlijk waren onze Venlose
stadspoppen Valuas en zijn vrouw Guntrud ook
daarbij.
Tijdens een eerdere redactievergadering werd de
vroegere voormalige Akkermansstraat uit VenloZuid besproken en werd nagegaan waar die was
gelegen. Dat was, kijkende vanuit het Verrekampplein, richting spoor.
Het zelfstandig naamwoord “akkerman” is ontleend aan het Duitse werkwoord “ackern” en betekent zwoegen, of hard werken. Daarom dan ook

www.roermondsepoort.nl

akkerman in het Nederlands voor deze beroepsgroep.
Mochten er nog vroegere bewoners van de vroegere Akkermansstraat zijn, dan zou de redactie het
een leuk idee vinden dat ze zich melden met bijvoorbeeld een leuk verhaal.

RECHTEN EN PLICHTEN
Wij hebben rechten en plichten wordt meestal gezegd, echter, de volgorde plichten en rechten zou
meer voor de hand liggen. Waarom dan wel? Men heeft de plicht zich als mens integer te gedragen.
Burgerplicht komt dan ook hier om de hoek kijken. Als b.v. iemand een ongeluk gehad heeft, heeft men
de plicht te helpen, in welke vorm dan ook. Degene die in nood is heeft dan het recht geholpen te worden.
Wordt men uitgenodigd bij iets aanwezig te willen zijn en men is verhinderd dan hoor je vaak de verontschuldiging andere verplichting(en) te hebben. Dat recht om zo te moeten beslissen komt bij de uitnodigende partij niet altijd begripvol of prettig over, maar het zij zo!
Een voorbeeld: je krijgt een uitnodiging voor een huwelijksfeest, maar op dezelfde dag
is er een begrafenis ver weg. Het is dan eigenlijk vanzelfsprekend dat je kiest voor het
bijwonen van de begrafenis en ondersteuning van de betrokken familie. Het getrouwde
paar kun je later ook nog altijd bezoeken en gelukwensen, toch!? Zonder twijfel zal het
jouw keuze volledig begrijpen en waarderen.
Ma Xi

WWW.BEWONERSNETWERKVENLOZUID.NL
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C O L O F O N

S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
Facebook
www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid

Het is bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
U kunt voor onderstaande zaken bellen met
het algemeen nummer 14 077.
Ook kunt u een e-mail sturen
naar info@venlo.nl
Groenvoorzieningen
• Reiniging
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
• Honden(poep) overlast
• Ongediertebestrijding
• Leefmilieuzaken
• Heroïnespuiten
• Gladheidbestrijding
• Rioolverstopping
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(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur
Parkeerbeheer (algemeen) 14 077
Wijkgericht werken 14 077
Stadswacht Venlo 14 077
Politie 0900-8844
Wijkagenten Venlo-Zuid 0900-8844
e-mail Wijkagent-Venlo-Zuid@Limburg-Noord.politie.nl
Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het
belangrijk dat u in ieder geval een duidelijk antwoord probeert
te geven op de volgende vragen:
- wat is uw probleem, wens of vraag?
- waardoor of wie is het probleem?
- wat is de exacte locatie van uw melding?

Fotografie
Jack Driessen
Fotobewerking
Mieke Theunissen

Redactieadres
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
Telefoon 077-354 07 45
E-mail: redactievenlozuid@hotmail.com
Layout en realisatie
Drukkerij Knoops
De volgende uitgave verschijnt
begin oktober 2019.
Inzenden van kopij voor dat
nummer vóór 10 september
naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com

Voor meldingen over aangevraagde vergunningen en/of
ontheffingen e.d.verwijzen wij u naar
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken
Wijkspreekuur: op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u
bij de Zuidpilaar een gesprek hebben met de wijkagenten,
de bewonersondersteuners, iemand van de gemeente of
woningstichtingen over vragen, klachten of anderszins.
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