Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

6-6-2018

Aanwezig: 23 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar

1.

Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering. Ondanks het warme weer zijn er toch
meer dan 20 mensen waaronder enkele nieuwe gezichten.
Dhr. v.d. Kroft van Resto van Harte in Ut Tref is aanwezig. Hij vertelt dat ze
op de dinsdagavond daar met ongeveer 50 gasten eten. In de periode 1 juli
tot 1 september is het gesloten, omdat dan de keuken van Ut Tref
verbouwd zal worden.
Dhr. Leon Vossen van de Roerdompstraat is aanwezig, omdat hij
geïnteresseerd is in de plannen van VSO Wildveld. Ook Dhr. Brous van Els
is hierin geïnteresseerd.
Dhr. Jack Smulders van ’t Wildveld zal bij een ingelast punt 4a hierover
vertellen.
Helmie van Dijk heeft wegens het warme weer koele rooibosthee gemaakt.

2.

Mededelingen (kort).
Pieter van de Rijdt, stadsdeelmanager, vertelt dat er ontwikkelingen zijn
omtrent het terrein van het voormalig M&M-gebouw. Zodra e.e.a. meer
concreet wordt zal het BNVZ erbij worden betrokken.

3.

Verslag van 7-3-2018.
Bij punt 5, daar waar Kees Beekmans staat moet Kees Dijkmans staan.
Verder geen aanvullingen.

4.

Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
De voorzitter roept nogmaals op om via de mail duidelijk te maken wat de
stand van zaken is. Als er niets te melden is dat ook laten weten s.v.p.
De volgende aanvullingen worden gegeven:
Burenhulp Venlo-Zuid: de filmpjes op hun website worden geactualiseerd.
Buurtbus: loopt goed, niets te melden.
Buurtpreventie: volgens Pieter van de Rijdt, “op sterven na dood”, ze
hebben nieuwe vrijwilligers nodig.
Buurttheater: op 5 september komen ze voor het eerst bij elkaar in de
nieuwe samenstelling. In april 2019 zouden de voorstellingen moeten zijn.
Jeugdgroep: in de zomerperiode blijkt er geen belangstelling te zijn voor
bijeenkomsten.
Oud-Zuid: Jack Smulders geeft aan dat deze groep 1½ jaar onderweg is en
nog bezig fondsen te verwerven.
Parkeren: Ed Bastiaans vertelt de laatste ontwikkelingen.
Invoering blauwe zone/ uitbreiding betaald parkeren.
Vanaf 1 januari 2018 is de blauwe zone en de uitbreiding van het betaald
parkeren in de schil rondom het centrum van de wijken een feit geworden.
De invoering en start kende in heel Venlo behoorlijk wat opstartproblemen.
Ontheffingen en 100 dagenkaarten niet op tijd, blauwe strepen niet
aanwezig, gebieden niet duidelijk aangegeven en er vond een verschuiving

van het parkeerprobleem plaats. Dit zorgde voor veel overlast. Parkeren
net buiten de blauwe zone op b.v. de stoepen en op oversteekplekken, dit
levert gevaarlijke situaties op. Dit was de reden voor de werkgroep
parkeren om hiermee door te gaan. De werkgroep heeft de afgelopen
maanden vooral een signalerende, onderzoekende en adviserende rol
gehad. Problemen aangeven bij de gemeente, maar zeker geen
beslissende functie.
Tijdens de evaluatie van de werkgroep op 27-02-2018 zijn de eerste
knelpunten en bevindingen in kaart gebracht en besproken met de
gemeente op 27-03-2018. Tevens hebben we klachten, reacties,
opmerkingen en bevindingen van bewoners aangeboden en besproken
met de gemeente met het verzoek hiervan goed kennis te nemen en mee
te wegen bij toekomstige besluiten/aanpassingen.
Om wijkbreed een beeld te krijgen van de gevolgen van de invoering van
betaald parkeren en blauwe zone hadden we in de wijkkrant van april een
oproep geplaatst met het verzoek om op de website van het
Bewonersnetwerk een korte enquête in te vullen. Bewoners hebben 6
weken de gelegenheid gehad om de enquête in te vullen. Na ruim 2000
bezoeken van de pagina hebben 131 bewoners de enquête ingevuld.
We hadden 4 vragen geformuleerd.
1. Wat is uw huisadres?
2. In welk gebied woont u? (Betaald parkeren/blauwe zone/buiten deze
gebieden)
Uitslag: blauwe zone: 25%
betaald parkeren: 25%
buiten deze gebieden: 50%
3. Hoe bevalt het betaald parkeren/blauwe zone?
Uitslag:
Zeer goed:
10 personen;
veelal bewoners uit blauwe
zone/betaald parkeren
Goed:
29 personen;
veelal bewoners uit blauwe
zone/betaald parkeren
Matig:
20 personen
Slecht:
51 personen;
veelal bewoners van net buiten deze
gebieden
Niet ingevuld.
20 personen.
4. Heeft u verbeterpunten?
Graag blauwe zone: 34 personen; deze komen voornamelijk uit de
gebieden net buiten de blauwe zone.
Afschaffen blauwe zone: 3 personen. Beter handhaven kwam ook veel
voor.
Bij de gemeente waren inmiddels ook al veel opmerkingen en klachten van
bewoners binnengekomen. Zij hebben besloten om een onderzoek te laten
verrichten naar parkeerdruk in de wijk. Alle straten in de blauwe zone en de
gebieden erbuiten zijn door een scanauto gecontroleerd. In de straten met
betaald parkeren wordt dit onderzoek in een later stadium gedaan.

Op 30-05-2018 een bijeenkomst gehad met de gemeente en de uitslag van
de enquête aangeboden. De gemeente heeft de eerste bevindingen van
het parkeerdrukonderzoek met ons besproken. Hieruit bleek dat deze voor
een groot deel overeenkomen met de resultaten van de enquête.
Verschuiving van het parkeerprobleem naar de straten net buiten de
blauwe zone/betaald parkeren. Hotspots zijn: Sloterbeekstraat met enkele
zijstraten. Emmastraat (artsen, apotheek en tandartsen) en enkele
zijstraten. Het driehoekje Wilhelmina Druckerstraat /Anne Frankstraat
De gemeente gaat zich nu beraden over een verbeteringsslag in het
huidige gebied en eventuele uitbreiding hiervan. De werkgroep zal aan de
hand van de enquête mede zorgen voor input. Ook zal de werkgroep in de
wijk op zoek gaan naar plekken waar eventueel nog parkeerplekken
gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarna zal de gemeente een
voorstel doen aan de werkgroep ter beoordeling. In augustus zal het
voorstel aan het college worden aangeboden en moet duidelijk zijn wat er
precies wordt aangepast.
4a.
Als betrokkene bij de vernieuwbouwplannen van de school aan de
Roerdompstraat 3-5 in Venlo (Wildveld) informeer ik het Bewonersnetwerk over de
voortgang. Na een intensieve overlegperiode met de inschrijvers van de
vernieuwbouw, is door de Gemeente Venlo en Onderwijsgroep Buitengewoon
besloten om het project voor nu stop te zetten. Ik licht dit besluit graag toe.
Na een eerste selectieronde met aannemers, die in aanmerking wilden komen om de
vernieuwbouw te realiseren, bleven er in december drie kandidaten over. Twee van
deze aanbieders gaven uiteindelijk aan de vernieuwbouw van het toekomstig
Arbeidstoeleidingscentrum en Expertisecentrum Gedrag niet te kunnen uitvoeren
binnen het gestelde budget. Hierdoor vielen deze twee partijen af. De derde
aanbieder heeft onlangs een juridisch ongeldige inschrijving ingediend. Hierdoor kan
er niet worden overgegaan tot gunning van de opdracht tot vernieuwbouw.
Aangezien duidelijk is geworden dat oplossingen niet te vinden zijn in alleen het
aanpassen van de kwalitatieve kaders hebben de Gemeente Venlo en
Onderwijsgroep Buitengewoon besloten om het project stop te zetten.
Hoe nu verder?
Laat ik voorop stellen dat dit besluit voor alle betrokkenen een behoorlijke
teleurstelling is. Het stopzetten van het project betekent immers uitstel van de
vernieuwbouw en samenwerking van de scholen Wildveld en Velddijk.
Desalniettemin doen we alles wat binnen ons vermogen ligt om op zoek te gaan naar
een nieuwe, passende oplossing. Het is tenslotte in ons aller belang, maar zeker in
het belang van onze leerlingen, om zo snel mogelijk te komen tot
toekomstbestendige huisvesting voor zowel de Velddijk als het Wildveld.

De eerste afspraak met de Gemeente om te komen tot een aangepaste projectscope
heeft inmiddels plaatsgevonden. Wanneer er zicht is op hoe en op welke termijn het
project zich gaat ontwikkelen stellen we u hiervan op de hoogte.
5.

KuCu-festival, 23 juni, Mart Peters
Mart vertelt de stand van zaken. Er zal een keur van verschillende artiesten
optreden. De locatie is nu bij theater de Garage en de Roerdompstraat. Dat
biedt naar idee van de werkgroep meer perspectief van het Beatrixpark.
Het doel is het verbinden van de Kunst en Cultuur in onze multiculturele
wijk. Er is een begroting en om de dag mede mogelijk te maken wordt aan
het BNVZ een bijdrage van €1.050,- gevraagd. Van de stemmers zijn er 11
voor en 4 tegen die bijdrage. De andere onthouden zich van stemming.
Besloten is om die bijdrage te doen.
De bijdrage van vorig jaar door het BNVZ van €540,-, die niet nodig was,
zal gaan naar het zichtbaar maken van het gedicht van Herman Verweij
aan de Ganzenstraat bij de ingang van het Hagerweike.

6.

Werkgroep Anne Frankstraat/Tiberstraat.
Helmie van Dijk (bewoner) en Stephan Bogdanski (bewonersondersteuner)
geven een presentatie over hoe het project Buurt Bestuurt om op het
speelplein Anne Frankstraat/Tiberstraat overlast door hangjeugd te
voorkomen is gedaan.
De problemen zouden zijn opgelost, maar blijken toch nog aanwezig
volgens Helmie. Kees Dijkmans is woordvoerder van de groep geweest en
hij geeft een samenvatting.
Kort resumé omtrent verloop Buurt Bestuurt hangjongeren bij Anne
Frankstraat-Tiberstraat.
Veel overlast door hangjongeren heeft geleid tot een opzet Buurt Bestuurt.
Samenstelling: gemeente, politie, professionals die te maken hebben met
jeugd en omwonenden van het plein. Vooral bewoners van de overlast
plekken aan de Tiberstraat.
In augustus 2017 is een bijeenkomst georganiseerd om de excessen te
bespreken. Dit vond plaats in het stadskantoor.
Hierbij waren veel mensen van de Tiberstraat en Anne Frankstraat
aanwezig. Zij hebben duidelijk aangegeven welke maatregelen er
genomen moeten worden. Als doel: verwijderen van deze hangjongeren
van het plein.
Helaas heeft de jeugdregisseur haar eigen strategie bepaald en doorgezet.
Dit tegen de zin van de bewoners. Hierdoor ontstond frictie.
De gemeente heeft daar deels positief op geacteerd. Dit na een gehouden
enquête welke verspreid is geworden in de omgeving. Respons op deze
enquête was mager te noemen.
Verbeteringen werden aangebracht door
• extra verlichting aan te brengen op de parkeerplaats,
• bankjes verplaatsen naar achter het doel op het veld,
• 1 bankje plaatsen voor ouders t.b.v. spelende kinderen bij speelplaats,
• 1 vuilnisbak geplaatst (adoptiebak),
• Extra inzet van straatcoaches > deels een succes geworden,
• App-groep is opgericht.
Groen rondom het plein zou verlaagd worden. Dit voor meer uitzicht bij de

onderdoorgangen van de appartementen. Nog niet uitgevoerd. Hopende
dat deze middelen toereikend waren om de overlast te beteugelen. Zeker
ook omdat de winterperiode was aangebroken, had men het vertrouwen
dat de jeugd weg zou blijven.
Het plein staat ook duidelijk aangegeven in het APV-beleid van de
gemeente. De handelingen die men kon toepassen liet de gemeente en
politie na. Dit tegen de zin van de bewoners.
Door de handelwijze van politie en gemeente is de animo om meldingen te
doen door de bewoners geminimaliseerd.
Na de oproep, pamfletten in brievenbussen van bewoners rondom het plein
(70 stuks) om de mee te doen aan de slotavond van Buurt Bestuurt,
kwamen 4 mensen opdagen. Diep triest.
Conclusie hiervan is, dat de mensen geen vertrouwen meer hebben in het
opgezette traject. Navraag van meldingen werden onder de pet gehouden.
Gebleken is, uit nader onderzoek, dat de aantallen werkelijke meldingen
niet in verhouding staan met de opgaven van politie en gemeente.
Ondanks een paar positieve verbeteringen zijn de excessen van overlast
weer in alle hevigheid losgebarsten. Ook brandstichting heeft
plaatsgevonden. Veel dank voor de grote inzet is verschuldigd aan twee
niet met naam benoemde dames aan het plein
Pieter van de Rijdt brengt nogmaals zijn dank over aan de mensen die
meegeholpen hebben.
Ed Bastiaans zal een evaluatie regelen.
7.

Rondvraag.
Marian Doensen: de Zuidpilaar heeft een eigen website. www.zuidpilaarvenlo.nl
Christel Briescke, liever geen plastic rietjes meer gebruiken.
Gerard Cornelissen vraagt of er een verslag van het partneroverleg komt.
Ja, maar alleen voor gebruik in de werkgroep.
Heeft in het begin van het jaar gevraagd voor prikacties door de politie in
de wijk; die zijn geweest.
Stephan Bogdanksi: de afgelopen periode en de komende weken gaan
mensen van het Huis van de Wijk en het BNVZ weer de wijk in met de Tipi.
Op die manier willen ze in contact komen met de bewoners van de wijk en
signalen verzamelen.

8.

Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur. Hij dankt de vergadering
voor interessante dialogen en inbreng door allen. De volgende vergadering
is op woensdag 5 september 2018.

