Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.

11-03-2020

Aanwezig: 19 personen.
Locatie HvdW De Zuidpilaar

1.

Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter geeft aan dat het wat minder druk is dan normaal maar zegt alle
aanwezigen hartelijk welkom.
De stadsdeelmanager is helaas afwezig door ziekte, Mia Moors geeft aan dat Tilly van
Tulden ook door ziekte niet aanwezig is. De secretaris geeft aan dat hij normaal niet alle
absenties doorgeeft, want dat zijn er soms en ook nu nogal wat. Kees Dijkmans meent
dat alles in het verslag dient te worden opgenomen. De secretaris geeft aan dat hij de
vrijheid neemt om niet de aan- en afwezigen bij te houden.
De voorzitter opent met het tonen van een kaart en tekst die hij met Valentijnsdag heeft
ontvangen. Hij is ermee verguld, de kaart gaat over de positieve dingen die in de wijk
zijn en binnen het netwerk spelen.
De voorzitter vraagt aan een nieuw aanwezige zich kort voor te stellen. Dat is dhr.
Martens, student aan de HAS. E-mailadressen zullen na de vergadering worden
uitgewisseld. Welkom!

2.

Mededelingen (kort).
Kees Dijkmans neemt het woord met de mededeling dat hij vlot de vergadering zal
verlaten omdat hij nog op een andere plek verwacht wordt.
N.a.v. de StaVaZa, aanvullend voor het punt kamerverhuurpanden, er is nieuw beleid,
dat is 22 februari 2020 ingegaan.
In het nieuwe beleid kan men per pand (geregistreerd huisnummer) max. 2 kamer
verhuren. Bewoning door 1 persoon per kamer bij kamerverhuur. Indien men meerdere
kamers wil verhuren dient men een vergunning aan te vragen. Ook bij het splitsen van
panden is een nieuwe regeling van toepassing. Hierin kan o.a. opgenomen worden het
maximale aantal bewoners per gesplitst pand. De geluidsnorm is bijgesteld naar max. 52
dB. De kamerverhuurpanden welke voor het nieuwe beleid aanwezig waren blijven
ongemoeid. De regeling voor huisafval zal nader worden onderzocht en vastgesteld.
De secretaris vraagt of er een mogelijkheid is om hier een stuk over te maken voor de
Wijkkrant. Dat kan, als het maar niet weer gecensureerd wordt.
Op dit punt ontstaat een discussie tussen de secretaris en Kees Dijkmans. Deze is van
mening dat hij best een stuk voor de Wijkkrant wil maken, maar dat dat dan
“ongecensureerd” overgenomen dient te worden. De secretaris, in zijn rol als redactielid,
geeft aan dat de redactie zich altijd het recht voorbehoudt om stukken aan te passen. Ze
leggen dat altijd voor ter goedkeuring. Als men er niet uit komt wordt het stuk niet
geplaatst.
Kees Dijkmans is het hier niet mee eens, met niet plaatsing van het door hem
ingediende stuk. Dit n.a.v. de vragen die hem vanuit de redactie zijn gesteld.
In het 1e concept verslag van 11-3-2020 is een vervelende fout geslopen, Hier werden
bij punt 2, mededelingen, 2e alinea, de woorden stigmatiserend en discriminerend
gebruikt. Deze woorden zijn in de ontstane discussie in zijn algemeenheid gebruikt,
maar wekken echter in de context van de zin de indruk dat deze betrekking hebben op
Kees Dijkmans. Dit betreuren wij als bestuur zeer en bieden onze excuses hiervoor aan.
Een verder punt wordt door Kees Dijkmans geponeerd, hij is van mening dat “men” (noot
notulist, het bestuur van het BNVZ) niet optreedt en dat men eens met de vuist op tafel
moet slaan bij de gemeente om zaken voor elkaar te krijgen. Ook geeft hij aan zich niet
gesteund te voelen door dat bestuur. “Heb toch eens ballen, en doe eens wat”!
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De secretaris geeft aan dat het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid Kees vanaf het begin,
ongeveer 2 ½ jaar gelden heeft ondersteund bij zijn werkgroep Kamerjungle Venlo.
Kees Dijkmans geeft aan dat hij die steun niet heeft ervaren.
Ook geeft de secretaris aan dat de werkwijze van het netwerk nog steeds door de
meerderheid van de vergadering ondersteund wordt en die werkwijze is dat het werk
vooral in de werkgroepen gedaan wordt en dat zaken niet bij het bestuur gedropt kunnen
worden om opgelost te worden.
Door het merendeel van de aanwezigen wordt dit nog steeds gedragen.
Op dit punt staat een ander lid van het netwerk op en verontschuldigt zich met de
opmerking dat hij zich niet al te goed voelt en dat hij zich helemaal niet kan vinden in de
uitingen van Kees Dijkmans. Hij verlaat de vergadering.
Ook Kees Dijkmans verlaat de vergadering, maar vertelt wel nog dat hij voor wat betreft
agendapunt 7 tegen is.
De secretaris schorst in overleg met de voorzitter de vergadering, omdat de gemoederen
even tot rust te laten komen.
Na 10 minuten wordt de vergadering door de voorzitter hervat, we gaan de agenda weer
volgen.
De voorzitter vertelt dat er bijeenkomsten geweest zijn van Hagerhof-Oost, eerste
gas(t)vrije wijk van Venlo. Er is een eerste start gemaakt met een grote bewonersavond
in januari waar ongeveer 190 mensen waren. Daarna zijn er al 2 avonden geweest met
enkele bewoners uit Hagerhof-Oost. Vanuit het Bewonersnetwerk sluiten Marian
Doensen, Roger Spitz en ikzelf hierbij aan om het proces te bewaken. Roger en ik sluiten
ook aan bij de maandelijkse overlegmomenten van de werkgroep Hagerhof-Oost van de
gemeente en partners, de stuurgroep.
De rol van het Bewonersnetwerk is netwerker, met als verantwoordelijkheid:
• verbinder van alle partijen in Venlo-Zuid en met name in Hagerhof-Oost,
• communicatie met burgers en bedrijven in de Venlo en specifiek deze wijk.
Dit jaar zal vooral in het teken staan van bewustwording, participatie en het duidelijk
maken van wat het concreet betekent voor de bewoners dat hun wijk van het aardgas
afgaat. Belangrijk hierbij is het creëren van draagvlak. Hiervoor komt de werkgroep
maandelijks bij elkaar en worden er meedenk-meetings georganiseerd. Een folder wordt
uitgedeeld.
Dan een terugblik op de Buurtcafés en de totstandkoming van de Samenlevingsagenda.
In januari is er een vergadering geweest van de Wijkraden/Dorpsraden en
Bewonersnetwerken.
De voorzitter heeft onderstaande punten allemaal verteld, maar wellicht in iets andere
bewoordingen. Onderstaand stuk is overgenomen uit zijn notulen.
Georganiseerd door de Gemeente. Aanwezig alle wijk- en dorpsraden van Venlo.
Tijdens drie rondes Buurtcafés is opgehaald waar volgens de bewoners knelpunten
liggen, wat zij belangrijk vinden voor hun buurt en waar zij zichzelf voor willen inzetten in
hun wijk. Deze aandachtspunten zijn naast de werkzaamheden gezet die de gemeente
standaard uitvoert en ook is er naar ambities gekeken. Deze input wordt meegenomen
bij het stellen van prioriteiten in werkzaamheden. Tevens is gekeken hoe we samen met
bewoners verder invulling kunnen geven aan alle aandachtspunten die bewoners
hebben benoemd. De uitkomst hiervan is tijdens het derde buurtcafé met bewoners
besproken en heeft geresulteerd in de afspraken die zijn opgenomen in de
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samenlevingsagenda. De definitieve samenlevingsagenda’s voor 2020 zijn te vinden op
https://www.venloonline.nl
Enkele opmerkingen over het proces.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intentie buurtcafés is prima.
Communicatie en informatie kan beter. Dit is heel belangrijk.
Bewoners niet betrokken of weten de weg niet.
Opkomst vaak laag. Buurtcafés drukker bezocht daar waar wijkoverleggen zelf extra
uitnodigingen hebben verspreid.
Het proces gaat te langzaam.
Participatie tussen bewoners en overheid verloopt verschillend. Positieve en minder
positieve ervaringen.

Andere opmerkingen.
Eigenaarschap van de Samenlevingsagenda ligt niet bij de Wijkoverleggen/Dorpsraden,
maar bij bewoners.
Veel aangedragen punten hadden het karakter van ‘over de schutting gooien’.
Veel klachten.
Weinig eigenaarschap (wel belangrijk).
Wijkoverleg/dorpsraad ondersteunt initiatieven van bewoners.
Bewoners moeten zelf zorgen voor draagvlak voor hun initiatief.
Wijkoverleggen/Dorpsraden kunnen helpen bij vragen van bewoners, maar processen bij
de gemeente verlopen vaak moeizaam. Tip: als er problemen ontstaan zoek dan contact
met de betreffende stadsdeelmanager.
Indien bewoners niet opstaan worden alleen basisvoorzieningen voor de wijk verzorgd.
Maak gebruik van de platforms ‘Utdorp’en ‘VanVenlo’ https://utdorp.nl/ of
https://vanvenlo.nl/
Wijkoverleggen en Dorpsraden willen graag van elkaar leren. Hoe hou je initiatieven
vast?

Welke rol zien de Wijkoverleggen en Dorpsraden voor zichzelf?
•
•
•
•
•
•
•

Een rol als ‘paraplu’ voor initiatieven uit de wijk.
Een faciliterende rol.
Eigenaarschap bij bewoners zelf leggen.
Wethouder Peeters merkt op dat ‘meer oog voor je buren’ de samenlevingsagenda is.
Wij moeten samen de wijk maken.
De gemeente faciliteert.
Wijkoverleggen en Dorpsraden helpen bewoners bij het wegwijs maken bij bepaalde
vragen.
Wijkcommunicatie is erg belangrijk.
- - - - - einde citaat - - - Na het ontstaan van de samenlevingsagenda zijn er nieuwe werkgroepen ontstaan of
moeten nog gevormd worden, of mensen, die zich aangemeld hadden, hebben zich
aangesloten bij bestaande werkgroepen (er was slechts één nieuwe aanmelding).
Voor Venlo-Zuid waren er 86 punten opgenomen in de samenlevingsagenda. De notities
op de geeltjes van het buurtcafé waren een op een overgenomen.
Die werkgroepen zijn/worden:
Schoon en Veilig (Venlo-Zuid-Schoon)
Verkeer
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Parkeren
Wonen en Leefbaarheid (deze werkgroep van als kartrekker Roger Spitz krijgen)
Drugsoverlast.
Allemaal binnen het netwerk en met als werkwijze die van het Bewonersnetwerk VenloZuid.
Over de laatste werkgroep kan gezegd worden dat daar zich niemand voor heeft
aangemeld.
Hans Thijssen laat weten dat hij zich wel voor deze groep heeft aangemeld. Dat zal men
proberen na te gaan, maar Hans wordt graag verwelkomt hiervoor. Hans geeft aan dat bij
dit punt voor alles geldt, handhaving. Want de regels zijn op zich wel duidelijk zegt hij.
Hijzelf meldt zelden of nooit iets bij de politie, Helmie van Dijk geeft aan dat melden wel
heel belangrijk is, dat daarmee een beter inzicht in de problemen komt. Melden helpt wel!
Gerard Cornelissen geeft aan dat er naar zijn mening meer gebeurd en gedaan wordt
door de politie en handhaving dan wij allemaal weten. Er zijn vaker acties e.d. en melden
heeft inderdaad wel zin. Hij is ook genegen om in die werkgroep te gaan zitten, maar
wijst ook op het veiligheidsaspect voor de deelnemers.
3. Verslag van 11-12-2019.
Helmie van Dijk geeft aan dat het genotuleerde over de straatcoaches voor haar nog
steeds niet duidelijk is. Ze krijgt tegenstrijdige meldingen voor wat betreft de
bereikbaarheid en werktijden van die straatcoaches. De secretaris geeft aan dat hij dat
kort na de vergadering heeft nagegaan bij het telefoonnummer dat in de Wijkkrant is
gepubliceerd en dat die gegevens nog steeds zouden gelden. Er zal contact met de
stadsdeelmanager worden opgenomen om duidelijkheid te geven. Gerard Cornelissen
zal die taak op zich nemen.
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Vragen n.a.v. de StaVaZa van de werkgroepen.
De secretaris geeft aan dat we ook de opmerkingen van Kees Dijkmans voor de
kamerverhuur in aanmerking moeten nemen hier.
Verder zijn er geen aanvullingen voor dit stuk.

5. Samenlevingsagenda stand van zaken.
Dat hebben we al uitgebreid besproken.
6. Enquête, eerste bevindingen.
De voorzitter geeft aan dat er slecht 24 reacties binnengekomen zijn. Hij acht de
uitkomsten derhalve ook niet representatief voor de hele wijk. De diverse commentaren
op de formulieren zullen nog door het bestuur worden besproken en eventueel op
gereageerd worden.
Via de beamer wordt een dia getoond die separaat met het verslag zal worden
verzonden als bijlagen.
Uit de vergadering komt de opmerking dat het wellicht een idee is om voortaan de tijd om
in te leveren korter te maken. Ook is het wellicht een idee om hiervoor eventueel een
student in te schakelen.
7. Aanvraag bijdrage KuCuLoere-festival.
De secretaris geeft aan dat hij de aanvraag heeft ontvangen, vergezeld van een
begroting die conservatiever was dan eerdere jaren. Het gevraagde bedrag is 750 euro.
Dat bedrag zal uit de reserve gehaald kunnen worden, want wij hebben wederom geen
projectengelden ontvangen.
Bij stemming zijn 11 mensen voor en 3 tegen. De aanvraag wordt positief afgedaan. Uit
de vergadering komt nog het idee en de tip om zolang er reserves zijn dit structureel te
ondersteunen. Anderen menen dat het toch maar voor een jaar moet zijn. We wachten
een aanvraag voor 2021 weer af.
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8. Verslag kascontrolecommissie.

Mia Moors, Christel Brieschke en Teun Hol vormden de commissie en zij zijn op 6
februari door de penningmeester en de 2e penningmeester ontvangen en hebben
volledig inzicht gekregen in de boekhouding, stukken en bankbescheiden van het
netwerk. Zij hebben veel steekproeven gedaan en geen onregelmatigheden
geconstateerd. Zij stellen decharge voor de penningmeester en het bestuur voor.
De vergadering volgt dat.
9. Rondvraag.
Helmie van Dijk: zij heeft een plan om met de lege boomspiegels op het
speelplein en langs de Anne Frankstraat iets te doen. Bakken, planten voor
insecten en bijen-/insectenhotels. Ze weet dat er in de binnenstad ook zoiets is en
vraagt naar contactgegevens hierover. De secretaris zal dit proberen te vinden en
doorgeven. Ook geeft hij aan dat er voor een dergelijke post een reservering
binnen de reserves van het netwerk zijn. Ook kan er samenwerking op dit gebied
gezocht worden met bijvoorbeeld ’t Wildveld of de kinderboerderij.
Christel Brieschke: zij geeft aan dat zij de affaire met Kees Dijkmans als heel
onprettig ervaren heeft en vraagt zich af of dit haar plezier om als vrijwilligster
actief te zijn niet ondermijnt. “Ik vind het heel vervelend. Wil ik dit wel”?
De secretaris vertelt dat Kees Dijkmans naar zijn idee wel vaker een punt heeft op
diverse zaken, maar dat het vooral de toon en handelwijze is die niet strookt met
die van de meerderheid. Het Bewonersnetwerk heeft gekozen voor een bepaalde
werkwijze.
De meerderheid van de vergadering laat met kleine opmerkingen weten dat zij dit
ondersteunen en de handelwijze van Kees niet goedkeuren. Weer anderen
onthouden zich van uitspraken.
Ook vraagt Christel aandacht voor de opruimactie van 4 april.
Gerard Cornelissen: hij laat een lijst rondgaan waarop ieder voor 4 april zijn of
haar naam kan noteren.
Ook geeft hij aan dat er naar zijn idee de laatste zeven jaar veel positiefs is
ontstaan.
Jack Driessen: secretaris, in zijn rol als redactielid vraagt hij de vergadering of er
voor het uitbrengen van weer vier wijkkranten in 2020 weer een beroep op de
reserves mag worden gedaan voor een bedrag van ongeveer 1.000 euro. De
kosten zijn flink teruggebracht, maar desalniettemin is er dat tekort. Ook hier
stemt de vergadering mee in. Hans Thijssen geeft aan dat er veel meer druk op
de gemeente moet worden gezet voor voldoende middelen. De secretaris vertelt
dat hij de gemeente in 2019 voor een bedrag van meer dan 750 euro een factuur
heeft gezonden voor publicaties voor gemeentezaken.
Ed Bastiaans: de voorzitter, vertelt dat hij heeft kennisgemaakt met een groep,
Venlo-Schoon, die een platform willen bieden voor groepen zoals VZS. Ook deelt
hij pennen uit van de werkgroep VZS.
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10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur met dank aan allen en tot 10 juni.
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