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DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
we leven inmiddels alweer in 2017. De tijd gaat
vlug. Dat gezegde hoor je vaak, dan zal daar beslist
iets van waar zijn. Als Bewonersnetwerk zijn we
bijna vier jaar geleden gestart.
Nu, zo net na de jaarwisseling kijken we vooral
vooruit naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Toch is het zinvol om af en toe eens terug te
kijken. Wat hebben we bereikt. In de laatste vergaderingen keken we ook als het ware soms een
beetje terug om dan te moeten constateren dat
vaak, gewenste veranderingen langzaam, zeg
maar traag gaan. De mensen die dat zeiden hadden gelijk, het gaat soms erg langzaam. Dat ligt
dan meestal aan het feit dat zaken die daar mee te
maken hebben complex zijn.
Het ging bijvoorbeeld over parkeren op dat
moment. Klopt, al enkele jaren geleden is dat
probleem in onze wijk geconstateerd in sommige
delen en aangekaart bij ambtenaren. Al meer dan
twee jaar is er een werkgroep actief en al meer dan
een jaar geleden is er een brede enquête geweest
waarvan de resultaten aan de toenmalig verantwoordelijke wethouder zijn aangereikt. Vervolgens
kwam er een zomer van problemen omtrent de
diverse parkeergarages in het centrum van de stad
die alle capaciteit en aandacht opeisten. VenloZuid, als zogenaamde schilwijk kon weer wachten.
Een wethouder-wisseling.
Aan dat wachten komt binnenkort, als het goed is,
een einde. Hierover verderop meer nieuws. Wat
we hiervan leren is dat het lang kan duren, maar
de aanhouder wint toch op goede argumenten. En
daar gaan we mee door, want er zijn nog wel wat
“langdurige” kwesties die verbeterd kunnen worden.
Is dat een goed voornemen?
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Deze pagina’s worden steevast geschreven
na de plenaire vergadering om zo daaruit ook
berichten te kunnen meenemen. Nu, aan het
einde van weer een kalenderjaar, kijk je ook
nog eens om naar wat er allemaal gebeurd is
binnen het netwerk. Ook naar nieuwe dingen
die worden opgepakt. Elders in deze Wijkkrant kunt u lezen over een nieuw initiatief, de
buurtbus.
Een ander punt, wat toch al langer speelt in
diverse delen van de wijk, is de toename van
kamerverhuur. Die kamerverhuur is zeer divers
geregeld en wellicht kan men in sommige straten
spreken van een grote toename van kamerver-

Sinds kort is er een klankbordgroep actief die,
samen met mensen uit andere wijken waar dit
ook speelt en gemeenteambtenaren, richtlijnen
voor kamerverhuur tegen het licht houdt. Heeft u
die klankbordgroep iets te melden, dan vragen
we u om dit via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com te laten weten. Wij zorgen dat het op het
juiste adres komt.
In de vorige Wijkkrant heeft u kunnen lezen over
de maatregelen die direct langs de Maas genomen zullen worden om de doorstroming van die
Maas te waarborgen. Inmiddels kunnen we zien
wat dat betekent, veel struiken, maar ook bomen
hebben moeten wijken voor de hoogwaterveiligheid!
Op watergebied gebeurt nog meer in deze periode. De herinrichting van de Molenbeek/Wylderbeek is ver gevorderd. Nu nog ziet het er wat kaal
uit, maar de vooruitzichten op prachtige natuurgebiedjes met een heel diverse begroeiing en
dierenbevolking zijn de toekomst.

huur. Kamerverhuur kan overlast met zich meebrengen. Niet alle kamerbewoners hebben een
hoge norm wat het voorkomen van overlast
betreft. Ook kan er overlast ontstaan zonder dat
ze dat beseffen. Een pand waar vroeger één gezin
woonde kan nu wel acht kamerbewoners hebben
met ook acht auto’s. Die moeten natuurlijk ergens
in de buurt een plek vinden en dat kan parkeeroverlast veroorzaken. Ook kunnen feestende
kamerbewoners geluidsoverlast veroorzaken.
Verder hebben sommige kamerbewoners een
slecht moraal wat betreft afval verwijderen. Ze
droppen het gewoon buiten bij een vuilcontainer,
want niet alle kamerbewoners hebben een pasje
voor het afval, of weten niet hoe dat te gebruiken.
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In januari van dit jaar is er in de Zwanehaof een
bijeenkomst geweest met ongeveer 180 mensen. Zeven betrokken wijkbewoners onder het
vaandel van “Buurt Bestuurt” hebben zich beziggehouden met een aantal zaken. Op pagina ??
kunt u over de resultaten lezen. In de plenaire
vergadering van 8 maart 2017 komen we hierop
terug en kan er hierover van gedachten gewisseld
worden. Graag horen we uw mening.
7 December 2016 was ook punt van bespreking:
de kosten van de herinrichting van het Beatrixpark. Die herinrichting is bijna voltooid en de vergadering heeft besloten een flinke financiële bijdrage te leveren om een deel van de kosten voor
rekening van de wijk te nemen. Een verdere bijdrage ter bekostiging van een nieuw bord boven
de ingang wordt nog overwogen. De behandeling
van de hondenuitrenplek van de Genbroekstraat
behoeft nog wat meer tijd. De vergadering heeft
de initiatiefnemers die daarmee bezig zijn
gevraagd om de werkwijze en resultaten van hun
buurtonderzoek duidelijker te maken. Ook in dit
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nummer een klein stukje over het opnieuw starten
van het Wijktheater!
Een werkgroep van ons Bewonersnetwerk, die al
meer dan twee jaar actief is, gaat over parkeren.
U heeft daarover de berichtgeving kunnen volgen. Onze wijk heet in die problematiek een
zogenaamde schilwijk. We liggen als een schil
om het gebied betaald parkeren heen. Een deel
van de kop van de wijk, het dichtst tegen het centrum van Venlo aan is zelfs ook betaald parkeren.
In de overige delen bestaat grote overlast van uitwijkparkeerders van werkenden in het centrum.
De werkgroep parkeren heeft een grote enquête
gehouden in oktober 2015. Naar aanleiding van
de resultaten van een onderzoek van de
gemeente Venlo naar parkeren en de uitslag van
die enquête heeft deze werkgroep het advies
gegeven om een behoorlijk stuk van de wijk
“blauwe zone” te maken. Dat was ook de keuze
van het merendeel van de bewoners.
Op 21 december heeft het college van B&W en
de gemeenteraad een beslissing genomen in
deze kwestie. Het gebied betaald parkeren in
Venlo-Zuid zal iets groter worden. Sinselveldstraat, Mariastraat en een deel van de Hendrikxstraat worden toegevoegd evenals een stuk
Anne Frankstraat en de rivierenstraten in Hagerhof-West. In april 2017 moet het allemaal zijn
beslag krijgen.

Vanaf begin 2017 zal er op de website van het
Bewonersnetwerk gedetailleerde informatie
staan. Natuurlijk gaat de werkgroep, maar ook de
gemeente, alles goed volgen en evalueren.

Natuurlijk hopen we dat de uitvoering van de
plannen wat sneller gaat dan de voorbereiding
hiervan.
Aan het einde van dit stuk, maar zeker niet onbelangrijk: de redactie van uw Wijkkrant zou graag
versterking krijgen. U kunt zich melden via redactievenlozuid@hotmail.com
En natuurlijk willen we u vragen om allen het bijgesloten enquêteformulier in te vullen!

GERUSTSTELLING
Een aantal lezers van onze laatste Wijkkrant is verwonderd en in de veronderstelling dat de ganzen
uit het artikel “Requiem voor dode ganzen” dood zijn. Niets is minder waar.
De sinds lange tijd overgebleven 3 van 4 ganzen (jaren geleden zelfs 5 exemplaren), waaronder een
hinkepoot wegens een gedeeltelijk lamme poot, gakken, blazen en foerageren nog steeds op vaste
plekken in onze wijk. Dat ze daarbij vaker het aanlokkelijke groen in de voortuinen verkiezen boven
alsmaar gras te moeten eten is geen echte ramp. Je houdt eenvoudig een dichte paraplu horizontaal voor je en zo laten ze zich met gemak (gegak!) naar elders (hun ‘thuisbasis’ de Ganzenstraat?)
dirigeren.
Alleen in de speeltuin ’t Hagerweike zijn ze ongenode gasten wegens hun groene uitwerpselen. Wij
willen ze echter niet missen. Dit naar aanleiding van diverse mails, telefoontjes en gesprekken met
redactieleden die verontrust waren.
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Speciaal Garage Boots: een soort sociale werkplaats
Naast de oude gymnastiekzaal bij basisschool De Zuidstroom loopt de Nijhoffstraat. Als ik dit straatje
in fiets lijkt het alsof ik op een ouderwets industrieterrein terecht kom. Links en rechts een paar oude
bedrijfspanden, een aantal garageboxen, een overdekte parkeerplaats en caravanstalling. Tegen de
garagemuur staat een bord met het opschrift ‘Speciaal Garage Boots Onderhoud APK nr. 5’. In de
openstaande garagedeur groet ik mijn gesprekspartner Gerrit Boots, die geanimeerd staat te praten
met een vrouwelijke klant. Gerrit legt haar in begrijpelijke taal uit hoe het druksysteem van haar auto
werkt en waar het probleem zat. Zelfs ik kon het begrijpen.
Gerrit Boots (71 jaar en geboren in Maasbree) is sinds
1962 automonteur. Na de LTS wilde hij leerling-monteur
worden bij garage Martens aan de Tegelseweg. Hij kon
daar ƒ45,- per week gaan verdienen. Maar daar stak
vader Boots een stokje voor. Hij wilde niet dat Gerrit aan
de andere kant van de Maas ging werken. Vader had een
baan voor hem bij garage Gommans en Janssen in Blerick. Weekloon ƒ17,50. En vaders wil was wet, dus zo
geschiedde.
In 1968 kon Gerrit als monteur beginnen bij De Fritesspecialist die zijn bedrijf had aan de Nijhoffstraat in VenloZuid. De Fritesspecialist deed het onderhoud van de
bedrijfswagens in eigen beheer, maar omdat er tijd over
was voor de monteurs konden ook particulieren hun auto
voor reparatie brengen. Directeur Megens van De Fritesspecialist bedacht de naam ‘Speciaal Garage’. De Fritesspecialist verhuisde later naar een nieuwe fabriek in
Lomm en in 1976 stopten ook de reparaties van het
bedrijf in Venlo. Gerrit begon toen op dezelfde locatie zijn
eigen Speciaal Garage Boots. Eigenlijk ging hij gewoon
met zijn werk verder, maar dan onder eigen naam.
De naam Speciaal Garage wil zeggen dat de garage niet gebonden is aan één merk. Klanten kunnen
met alle merken terecht. Op mijn vraag naar de moderne elektronica van de diverse merken legt Gerrit
uit dat je tegenwoordig de software van bijna alle merken betaalbaar in huis kunt hebben. En het inkopen van onderdelen is ook geen probleem, omdat Gerrit de onderdelenleveranciers al zeker veertig
jaar kent. “Onderdelen kun je overal krijgen”, zegt Gerrit, “als je maar geld hebt”.
In 1996 is dochter Melanie (46) na het behalen van haar opleiding als 1e monteur bij haar vader gaan
werken. Inmiddels is zij APK-meester. Een andere dochter heeft ook in het bedrijf gewerkt als monteur, maar zij is later iets anders gaan doen. Dochter Melanie kent alle kneepjes van het vak. Als
Gerrit met een klant moet praten vertelt dochter Melanie me lachend: “Samen met mijn vader lossen
we de gekste dingen op”. Binnenkort gaat zij het garagebedrijf overnemen. Zij vertelt dat haar moeder de catering verzorgt: “elke dag iets anders en altijd vers”. “Veel klanten komen hier al jaren.
Soms is het net een sociale werkplaats, omdat je de klanten al zo lang kent en te horen krijgt wat zij
aan lief en leed mee maken. Er komen ook veel vrouwen.” Melanie legt uit dat de vrouwen haar vader
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en haar vertrouwen, dat zij de zaken in eenvoudige taal uitleggen en dat de prijs niet te hoog is. “Wij
zijn een vrouwvriendelijke garage”. Sinds kort is Melanie officieel leermeester van haar zoon, die ook
monteur wil worden.
Gerrit Boots komt terug van zijn gesprek en vertelt nog snel een anekdote over Theater De Garage
voordat hij weer aan het werk wil. “Theater De Garage zat er pas. Ik was op een avond nog aan het
werk in mijn garage toen een man en vrouw mijn werkplaats binnenkwamen. De vrouw was in een
lange zwarte jurk en de man droeg een chique vlinderdasje. Ze zeiden dat ze voor de voorstelling kwamen. Ik had het snel door en heb hen verwezen naar het theater dat hier om de hoek op de Saxenkampstraat zit”. Zo helpt de ene garagehouder de andere. Toch?

Buurtbus

door Miel Lommen

Venlo-Zuid is de enige wijk in de gemeente Venlo zonder buurtbus. Daarom is begin dit jaar
een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een buurtbus in Venlo-Zuid. Op enig
moment kwam op basis van informatie van de andere wijken vast te staan dat Venlo-Zuid te
weinig mogelijke klanten heeft om kostendekkend zelf een bus aan te schaffen en te onderhouden.
Besloten werd om te kijken
of er een samenwerking
mogelijk was met VenloOost of Tegelen. Bij beide
wijken kon Venlo-Zuid aansluiten. Na e.e.a. te hebben
afgewogen is gekozen voor
Uw Wijkbus Tegelen. De
bedoeling was om op te
starten met de huidige Uw
Wijkbus Tegelen, die dan
ook in Venlo-Zuid gaat rijden
en bij succes, een tweede
bus te bestellen.
Het is echter al zover dat Uw
Wijkbus Tegelen extra capaciteit nodig heeft met de uitbreiding van hun huidig rijgebied naar Venlo-Zuid. Stappen zijn al gezet
om de financiering van een 2e bus te realiseren en wij verwachten, als alles volgens plan verloopt,
de 2e bus in maart/april in Venlo-Zuid te kunnen gaan inzetten.
De bus is bedoeld voor (oudere) inwoners die minder mobiel zijn -zowel fysiek als sociaal- maar wel
in staat zijn zelf in de bus te stappen. De bus biedt deze inwoners vervoer aan dat op een gemakkelijke manier te bestellen is, tegen een lage vergoeding en van deur naar deur.
Meer info zal gegeven worden zodra we weten wanneer de bus kan worden ingezet in Venlo-Zuid.
Maar, om deze bus te laten rijden hebben wij extra chauffeurs, ritplanners en gastdames of gastheren nodig. Heeft u, vanaf februari/maart 2017 (korte opleiding voor bus rijden is nodig) enkele
uurtjes per week om als vrijwilliger mee te helpen of extra informatie nodig , neem dan via email
contact op met miel.lommen@gmail.com.
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Buurt Bestuurt een jaar later

door Roger Spitz

Op 21 januari 2016 is er trots met het project gezwaaid op de druk bezochte bewonersavond.
Vele partijen hebben zich ingezet om er iets van te maken. Een gesprek met twee van de
zeven buurtbewoners die deel uitmaken van Buurt Bestuurt. Het zijn Gerard Cornelissen en
Kees Dijkmans. Zij zijn vanwege hun bemoeienis met diverse onderwerpen in de wijk
gevraagd deel te nemen. Buurt Bestuurt aanpak is een landelijk model. In Rotterdam is veel
positieve ervaring opgedaan.
Met Buurt Bestuurt maken bewoners samen een top-3 van
zaken die aangepakt moeten worden in de buurt. Politie,
Stadsbeheer en welzijns- en/of jongerenorganisaties geven
vervolgens aan hoe die problemen kunnen worden aangepakt, maar bij elke actie of activiteit geven bewoners aan wat
zij ook kunnen bijdragen.
In Venlo zijn er met politie, welzijnswerk, gemeente en
woningcorporaties en de zeven bewoners, onder leiding van
een gedegen externe deskundige, flinke sessies geweest om
de knelpunten goed door te spreken en duidelijk te krijgen
wat wel en niet kan. Op 21 januari zijn deze knelpunten
gepresenteerd en er is een oproep gedaan aan aanwezigen
om mee te doen. Ik leg Gerard en Kees de vraag voor wat zij
vinden van het uiteindelijke resultaat en hoe zij het proces
hebben ervaren om met Buurt Bestuurt aan de gang te gaan.
Al vlug komt aan de orde dat het prettig is geweest, met alle haken en ogen, om deze ervaring te
hebben. In het bewonersnetwerk gaat het meestal langzaam en is er eigenlijk geen besluitvorming.
Met Buurt Bestuurt heb je te maken met de verantwoordelijke ambtenaren en je hoopt daarmee
rechtstreeks zaken te kunnen doen. Er wordt kort op de bal gespeeld. Wat we bereikt hebben is
meer cameratoezicht en licht om de drugsoverlast te kunnen monitoren. Maar wat we (nog) niet
bereikt hebben is dat er meer mee gedaan wordt. Er moet dan ook vervolg komen om overlastgevers meer aan te houden. Op het Jan Teunissenplein zijn ook afvalbakken gekomen om de zakjes
voor de hondenpoep in te kunnen stoppen. Want deze overlast van hondenpoep was ook irritant.
Ook de groenaanleg is aangepast, maar nog niet helemaal volgens wens, maar dat komt wel goed.
In deze projecten is communicatie het sleutelwoord. Niet alles kan, zowel financieel, technisch als
juridisch. Mijn vraag is of dit model je ook afhankelijk maakt van de overheid. “Ja” zegt Kees, “maar
daar zitten dan ook de randvoorwaarden, het geld en de macht. Bewoners hebben nauwelijks middelen.”
Er zijn ook projecten waar minder resultaat is geboekt, zoals de jongerenoverlast op de Minister van
Hallstraat. Dit project krijgt een vervolg, maar ook andere projecten dienden zich bij ons aan. Zo
hebben we gezamenlijk de parkeerproblemen bij laden en lossen bij een supermarkt mee helpen
oplossen, gaan we achter het beleid voor de ventvergunningen aan bij Den Hulster en is er samenwerking met andere wijken over het kamerverhuurbeleid.
Welk gevoel hebben jullie nu achteraf? Natuurlijk zijn de contacten nu beter, de lijntjes korter, komen
we sneller in actie. De relatie met het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid blijft wel lastig, omdat daar
eigenlijk op een zeer lange termijn besluiten worden genomen. Er worden ervaringen gedeeld vanuit
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Buurt Bestuurt in een vergadering met Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. Doorlooptijden van projecten
in BNVZ zijn erg lang. Indien er overeenkomsten kunnen worden gesloten met partijen, worden de
beslissingen via de vergadering genomen. Dus maanden vertraging in processen. Het zou goed zijn
als de rol van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid nog eens verduidelijkt zou kunnen worden.
Tot slot wordt met elkaar vastgesteld dat Venlo-Zuid toch een mooie wijk is. Kijk maar eens naar het
succes van St. Maartenoptocht met veel deelnemers.

Herinrichting Venlose Molenbeek
Bewoners van Venlo-Zuid bemerken diverse ingrepen in de ruimtelijke omgeving. Een ervan
is de uitvoering van het plan Molenbeek. Hierbij nog eens een samenvatting. Meer is te lezen
op de website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl/werkgroepen/veranderingen molenbeek
Deeltraject Hagerhofweg–Hagerpad
Het huidige profiel langs de Hagerhofweg is te breed (7,5 m) en het waterpeil is te hoog gestuwd,
waardoor de oevers constant onder water staan en de beoogde plasdras oevervegetatie niet tot
ontwikkeling komt. Na de instroom van de Witte Beek stroomt de Venlose Molenbeek over een
stuw in de richting van de Kinderboerderij Hagerhof. De stuw bevindt zich ter hoogte van de
rotonde in de Hagerhofweg.
Benedenstrooms van de
Doorstroomvijver bij Kinderboerderij Hagerhof
rotonde Hagerhofweg-Wylrehofweg krijgt de beek een veel
bosrijker karakter. Rond de kinderboerderij heeft de beek een
parkachtige uitstraling. Ter
hoogte van de kinderboerderij
stroomt de Venlose Molenbeek
door een kunstmatige vijver.
Omdat het debiet (afzet, red.)
van de Venlose Molenbeek te
klein is voor voldoende doorstroming, doen zich in droge
perioden problemen voor met
de waterkwaliteit. Benedenstrooms van de vijver bevindt
zich een stuw. De beek vervolgt
kronkelend haar weg. Er liggen enkele eilandjes in de beek. De beek en de kinderboerderij zijn op
meerdere plaatsen door hekken van elkaar gescheiden. De mogelijkheden voor educatie en spelen op en aan het water worden nauwelijks benut.
De duiker onder de Hagerlei is niet voorzien van een faunapassage. Op het traject van de Hagerlei
tot het Hagerpad wordt de beek gekenmerkt door een diepe ligging en kunstmatig profiel met een
bodembreedte van 100 cm. Op diverse plaatsten treedt kwelwater uit de rechteroever. De kansen
voor kwel gevoede vegetaties worden in de huidige situatie niet benut.
Uit het 1137.R02 Inrichtingsplan Venlose Molenbeek 280116. Inlichtingen Waterschap bij Edwin.
Stevens@wpm.nl
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Bouwwerkzaamheden Tevhit Moskee
Met het ter plaatse onthullen van het bord is de bouw van de Tevhit Moskee aan de Hagerhofweg van start gegaan.
De planning van de werkzaamheden is op dinsdag 13 december aan de orde gekomen tijdens de
vergadering van de Klankbordgroep Moskee. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de bouwcommissie Moskee en de klankbordgroep via het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid informatie zullen geven over
de (voortgang van de) werkzaamheden.
Via de website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl (onder: klankbordgroep) zal maandelijks een
update gepubliceerd worden. Onderstaand volgt de planning voor de komende maanden.
•
•
•
•
•
•
•

December/januari: ontgraven bouw en stellen en storten fundering.
Februari: montage staalconstructie fase 1.
Maart: montage staalconstructie fase 2; lijmwerken wanden en leggen kanaalplaatvloeren en in
fases storten.
April: montage prefab betonelementen.
Mei: binnenwerkzaamheden.
Juni: starten met gevelmetselwerken.
Juli: dakwerken en plaatsen gevelkozijnen.

Zoals aannemer Wijnen Bouw al in een in de wijk bezorgde brief heeft aangegeven, is het onvermijdelijk dat er soms enige overlast kan ontstaan. Er wordt echter alles aan gedaan om deze tot het
absolute minimum te beperken. Het bouwverkeer wordt uitsluitend via de Hagerhofweg geleid. De
voortgang van het werk wordt steeds besproken in de vergaderingen van de Klankbordgroep Moskee.
Bouwcommissie en Klankbordgroep Tevhit Moskee
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Seniorensoos
Op woensdagmiddag 23 november vorig jaar, als ik naar de Zwanehaof in het Huis van de Wijk
ga, dan hoop ik daar een aantal koersballende mensen te treffen. Want daar willen we een
stukje over schrijven in deze editie van de Wijkkrant.
Maar, zoals dat wel vaker met plannetjes is, het
loopt anders. Als ik de deur van de Zwanehaof
open doe dan zitten daar meer dan 75 mensen
gezellig mee te zingen met een zangeres die in
deze contreien niet onbekend is, May Anröchte.
Gezellige meezingers allemaal. Achteraan in de
zaal zit iemand die ik ken, Ad van Gestel,
bestuurslid van deze soos. Ik tik hem op de
schouder en vraag of hij even tijd heeft om mij,
zeg maar ons, bewoners van Venlo-Zuid, bij te
praten over de seniorensoos hier in Venlo-Zuid.
De soos is toegankelijk voor de senioren van de
wijk en is aangesloten bij Stichting Open Bejaardenwerk (SOB) Venlo. Senior ben je al met 55+,
dus eigenlijk net junior af. Ze organiseren een maal per jaar een middaguitstapje en een of twee maal
per jaar een dagtocht, verder tweemaal kienen, twee muziekmiddagen dus en een sfeervolle kerstmiddag. Natuurlijk probeert het bestuur de kosten beperkt te houden. De muziekmiddag van vandaag kost zo maar €2,50 incl. koffie en speculaas. De uitstapjes zijn wat duurder. Verder zijn er elk
jaar nog de grotere door de SOB-koepel georganiseerde activiteiten als seniorenzittingen van de
diverse vastelaovesverenigingen, de seniorenmiddag bij de Venloop en extra activiteiten als een
concert of museumbezoek.
De soos in Venlo-Zuid heeft een bestuur wat bestaat uit 5 mensen onder voorzitterschap van Sjaak
Meelkop en kent ongeveer 90 deelnemers. Dat wil niet zeggen dat senioren die denken: dat lijkt me
ook wel leuk, eens wat anders doen en andere mensen treffen, niet meer mee kunnen doen. Interesse? Loop eens binnen op de woensdagmiddag tussen 13:30 en 16:00 uur of bel met Leo Meelkop, 077-3541533 of mail met leo.meelkop@gmail.com Hij, als secretaris, kan u ook alles vertellen
want dit stukje is veel te klein om alles uit de doeken te doen.
Hoe zit het nu dan met dat koersballen? Dat is ook een van de activiteiten die een aantal deelnemers
geregeld doet, naast kienen, kaarten, kerstviering, koffie en thee drinken en gezellig bijpraten. Over
dat koersballen schrijven we weer een andere keer!

Puzzel, de oplossing

In de vorige Wijkkrant stond een letterpuzzel, maar liefst 39 goede inzendingen kwamen er binnen via mail en post. Ook werden diverse oplossingen in de brievenbus gestopt. Een record! Uit
die inzendingen trokken we als winnaars van een VVV-bon van €10,-. Sandra Duisters, Joop
Jansen en Carry Arends. Proficiat, ze hebben de bon inmiddels ontvangen. Overigens, de juiste
oplossing: BEELDENFABRIEK.
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Resto in Ut Tref
Vanaf 1 januari 2017 heeft Venlo-Zuid er een mooi initiatief bij. Resto VanHarte gaat dan elke
dinsdagavond koken voor mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden. Dat zal gebeuren
in Ut Tref, Hendrikxstraat 17 in Venlo.
Resto VanHarte is een landelijke stichting, maar ook
een levendig buurtrestaurant met betaalbare en
gezonde driegangendiners. Resto VanHarte is voor
iedereen, jong en oud, waar je ook vandaan komt.
Aan tafel leer je buurtgenoten en wijkorganisaties
kennen. Iedereen is welkom om te komen eten of te
helpen in de keuken of in het Resto en zo bij te dragen aan een betere buurt. Bij Resto VanHarte doet
iedereen mee! Al een aantal jaren koken wij in het
Blariacum College in Blerick. Vanaf 1 januari nu dus
ook in Ut Tref in Venlo-Zuid. U kunt dan elke dinsdagavond terecht voor een goede, gezonde en
betaalbare driegangenmaaltijd.
Inloop is vanaf 17:30 uur. Het eten begint altijd om 18:00 uur en duurt meestal tot ca. 19:30 uur.Reserveren is verplicht en kan online via resto.annie.nl of telefonisch via 0900-9003030 op maandag t/m
vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur. De kosten voor een maaltijd bedragen €4,- voor minima, mensen met
een bijstandsuitkering of alleen AOW en €7,- voor de overigen. Daarvoor krijg je een driegangenmaaltijd. Alles is vers en halal gekookt. Daarnaast kunt u natuurlijk ook vegetarisch eten en houden wij
rekening met allergieën.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel een kijkje nemen. Vragen? Bel of mail dan met de Resto manager Venlo, dhr. Hein van der Kroft, 06-30106180 of h.vanderkroft@restovanharte.nl Wilt u zich opgeven
als vrijwilliger dan kan dat natuurlijk ook. Alvast een kijkje in de keuken nemen op onze Facebook
pagina, https://www.facebook.com/Resto-VanHarte-Venlo-498738550143719

MamaCafé Venlo

In 2017 gaat het MamaCafé Venlo weer door! Met een nieuwe locatie én een
mooie frisse ruimte in het Huis van de Wijk Venlo-Zuid is er weer ruim baan
voor vele gezellige ochtenden voor alle ouders/opvoeders uit Groot Venlo.
Het Mamacafé is elke 1e woensdag van de maand met uitzondering van de
dagen dat er een feestdag op valt. In januari starten we dus op 2e woensdag i.v.m. vakantie (11 januari). Elke ouder/opvoeder is welkom van 10:00
uur tot 11:45 uur. Natuurlijk mogen je kindjes mee!
Het MamaCafé is gratis en er wordt altijd gezorgd voor koffie/thee en limonade. We zitten in het Huis
van de Wijk Venlo-Zuid, Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo.
Voor meer nieuws zie onze facebook: www.facebook.com/mamacafevenlo of stuur een email naar
mamacafevenlo@jehandenvrij.com
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Stop de inbreker

door Roger Spitz

Op de voetbalavond van Luhansk tegen Feyenoord in Odessa aan de Zwarte Zee kwamen bijna
60 bewoners naar de grote zaal van de Zwanehaof in Venlo-Zuid. Ik verbaas me telkens weer
over de luxe dat wij in deze wijk deze accommodatie met een groot podium hebben. In ieder
geval zijn de verenigingen voor operette, vastelaovend en beweging hier blij mee.
Bij de bezoekers waren opvallend veel twintigers en dertigers. Na een korte introductie door de organisatie nam Evert, de ex-inbreker. het woord. Hij liep 2 dagen door de wijk. Op zoek naar kansen om
“in te breken”. Geen melding bij de wijkagent zo vertelde hij van zijn verdachte rondspeuren. Evert zei:
“Niemand spreekt me aan. Hoe kan dat? Jullie zijn de wijk! Jullie moeten het doen! Jullie hebben de
ogen en de informatie!” Evert heeft deze middag in Venlo-Zuid rondgelopen en vele open ramen en
deuren gevonden. Veel sleutels van deuren en fietsen heeft hij in de brievenbus gegooid, omdat deze
gewoon nog op deuren en fietsen zaten. Over ‘de kat op het spek binden’ gesproken! Evert heeft veel
ervaringen uit zijn inbrekersverleden verteld. 95% Zijn gelegenheidsinbrekers en door meer zorgvuldigheid met het sluiten van deuren en ramen, de plaatsing van containers en trappen en ladders en
ook vooral het openlaten van achterpoorten, schuurdeuren met gereedschap maak je het dus erg
gemakkelijk voor de inbrekers die snel iets mee willen nemen.
ZIJ ZIJN DUS OOK BANG ZIJN OM GESTOORD TE WORDEN. En dat is wat Evert ook graag de zaal
wil meegeven. Wees attent, zeg gewoon goedendag tegen een vreemde die je op straat tegenkomt.
Op die manier laat je weten dat jij oplet!
Buurtpreventie WhatsApp, helpt dat? Dat was mijn vraag die ik deze avond beantwoord wilde hebben.
En ja hoor! Zie het artikeltje op pag. 12 in deze krant van een van de WhatsApp groepen in Venlo-Zuid.
Antwoorden die Evert verder gaf op vragen uit de zaal: Wat helpt behalve goed hang- en sluitwerk, is licht
en lawaai maken. Geef geen gelegenheid want gelegenheid maakt de dief. Let op de kliko’s en de ladders.
Ook de wijkagent was aanwezig om na een filmpje over Burgernet dit fenomeen te promoten. Hij vertelde dat er dit jaar 30 inbraken zijn geweest in onze wijk. Eigenlijk 30 te veel. En juist veelal gelegenheidsinbraken. Kelderinbraken in flatgebouwen zijn voorbeelden, die nu de aandacht krijgen van de
politie en woningbouwverenigingen. Ook de verenigingen van eigenaren kunnen informatie ophalen
bij de politie over te nemen maatregelen.
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WHATSAPP BROEKHOF BUURTPREVENTIE
Wat is dat en hoe werken we? Wij zijn Broekhof Buurtpreventie, gebaseerd op een ALARM whatsapp groep,
preventief tegen onraad/misdaad in de buurt, en zijn
sinds eind februari 2016 operationeel. U heeft misschien de borden zien hangen van onze buurtpreventiegroep. De beheerders zijn drie bewoners die in de
nachtelijke uren thuiskwamen of het huis verlieten en
hierbij vreemde situaties of vreemde rondlopende figuren registreerden. Het idee om een whatsapp buurtpreventiegroep op te zetten was al snel geboren.
De ALARM whatsapp groep is preventief gericht bezig in
de wijk Venlo-Centrum-Zuid in de straten Broekhofstraat,
Broekestraat, Turkoois, Topaas, Saffier, Langstraat t/m
huisnummer 90, Smaragd, Agaat, Jade, Carneool, Kerkhofweg (oneven nummers) Robijn en Opaal. Bij onraad
volgt via onze ALARM whatsapp een melding met eventueel een melding richting de politie.
De eerste maanden verliepen wel eens hectisch, maar de dag
dat ex-inbreker Evert, in opdracht van de politie, zijn rondje
maakte, bleef niet onopgemerkt en kunnen wij concluderen dat onze ALARM app wel degelijk functioneert. Wij danken de deelnemende bewoners hiervoor. Daarnaast loopt voor de bewoners uit de bovengenoemde straten een Facebookpagina, een besloten groep, waar de melding nog een keer verschijnt
en waar ook andere problemen worden besproken of wijkgerichte meldingen verschijnen met de bedoeling saamhorigheid onder de buren in een wijk te creëren. Een soort platform voor de wijk.
Niet iedere bewoner hoeft in de ALARM whatsapp groep te zitten maar kan bijvoorbeeld wel in de
besloten groep op Facebook deelnemen. Tenminste, dat is ons doel. Diegenen die wel in de Alarm
app zitten en geen Facebookpagina hebben krijgen alle berichten die geplaatst worden op Facebook toegestuurd via mail.
Ondertussen zijn wij ook met een werkgroep parkeerproblemen gestart. Deze bestaat uit 2 bewoners en onze buurtondersteuner. Deze was betrokken bij de opstart van Broekhof Buurtpreventie en
steunt ons met raad en daad. De werkgroep moet vele parkeerproblemen gaan verhelpen, aangezien die momenteel veel ellende veroorzaken. Een voorbeeld is de problematiek rondom parkeren
in een aantal straten zoals de Langstraat. Het merendeel van de bewoners heeft meerdere auto's,
c.q. bedrijfswagens, alleen zijn de parkeerplaatsen hiervoor onvoldoende ingericht. Hierdoor worden zijstraten belast op hoeken en trottoirs waar eigenlijk geen auto's mogen staan. In geval van
nood wordt het moeilijk voor de nooddiensten om door te komen, tevens blokkeren zij de weg van
de voetganger/schoolgaande kinderen. Dit geldt voor meerdere straten. Oplossingen aandragen is
welkom via onze Facebooksite. De werkgroep gaat dit verder in kaart brengen en probeert oplossingen te bedenken en zij hopen rond de zomer hun eerste resultaat te boeken.
Klinkt dit positief en woont u in een van de bovengenoemde straten dan kunt u zich aanmelden via
broekhofbuurtpreventie@outlook.com met naam, adres en mobiele nummer. Ook kunt u zich aanmelden via Facebook Broekhof Buurtpreventie.
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WIJKTHEATER IN VENLO-ZUID
Verborgen en onvermoede talenten
Hoe vaak komt het niet voor dat je denkt: dat zij dat kan? Dat had ik niet gedacht. En hoe vaak komt het
niet voor dat je zelf denkt: zou ik dat kunnen? Mensen hebben talenten, vaak onvermoed. Maar hoe ontdek je je talenten?
Het wijktheater geeft jou die mogelijkheid. Het maakt dan niet
uit of je talent hebt in acteren, zingen of dansen. Belangrijkste
is: enthousiasme en inzet! Ervaring is dus niet nodig, het mag
wel. Afgelopen jaar is er gestart met wijktheater in Venlo-Zuid.
De repetities vonden plaats in het Huis van de Wijk, de Zuidpilaar. De regie was in handen van de deskundige regisseuse
Geerte Schmitz. In mei van dit jaar werden twee voorstellingen
gepresenteerd.
Wijktheater gaat over de wijk, wordt gemaakt door de wijk en
wordt in de wijk gespeeld. (Wegens positieve reacties wordt er
een tweede start van het wijktheater in Venlo-Zuid gemaakt). Gestart wordt met een proefles, waarna je
-als je geïnteresseerd bent- kunt besluiten om definitief deel te nemen. Door middel van een korte cursus van 10 avonden kun je vervolgens ontdekken of theater iets voor je is. Daarna wordt in 30 avonden
gewerkt aan een voorstelling. We starten op vrijdag 13 januari om 19:30 uur. Deelname is gratis.
Aanmelden: tel. 3514252 of info@theaterdegarage.nl

Letterpuzzel
Weer een pittige puzzel deze keer. We hebben nu niet alles netjes onder elkaar gezet, maar los
de puzzel op door op de plaats van de vraagtekens en punten een letter in te vullen. De vraagtekens vormen samen een woord, de oplossing van deze puzzel! Goed kijken en opletten dus!
Ook deze keer weer drie VVV-bonnen van €10,- voor de prijswinnaars die we trekken uit de
goede inzendingen. Oplossing inzenden naar de redactie, Anne Frankstraat 33, 5912HC,
Venlo of redactievenlozuid@hotmail.com In de Wijkkrant van april 2017 worden de winnaars bekend gemaakt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

In de ? i . t . r is het koud.
V . k . n . ? . is fijn.
? o g . is lekker.
. l e . ? j . rijden is dolle pret.
. n . ? u w . . l . . n gooien.
Kl . . pe ? . a n d . n van de kou.
. ? . c . l . a . is heel lekker.
Een k . a ? . aansteken in het donker.
Ol . ? . . l . e . eten met oudjaar.
S . h . . ? s . n op het ijs.			
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Informatie bijeenkomst Venlo-Zuid-Schoon
Zoals u waarschijnlijk weet ruimt de
gemeente Venlo sinds 2012 geen
zwerfafval meer op. In 2013 is er een
werkgroep gestart om van onze
mooie wijk weer een schone leefbare
wijk te maken.
We zijn er trots op wat we tot nu toe
hebben bereikt. Er zijn reeds enkele
mooie stappen gezet om de overlast
van zwerfafval terug te dringen. We
houden twee keer per jaar met een
grote groep vrijwilligers een grote
schoonmaakactie. Bedrijven, winkels,
verenigingen, scholen, moskee en meer
dan 45 bewoners hebben een gedeelte
van de wijk geadopteerd en houden op
dit moment de omgeving rondom hun locatie schoon en opgeruimd. Bewoners maken elk kwartaal
kans op een cadeaubon, deze keer zijn dat Anita Pril, Ahmed Dalouh en dhr. Sijbers. Scholen, verenigingen e.d. kunnen hiervoor een financiële vergoeding krijgen. Verder houden we contact met de
gemeente over het afvalbakkenbeleid en het beleid omtrent hondenpoep.
Wij organiseren 9 maart 2017 een informatieavond om aan iedereen die geïnteresseerd is middels een presentatie te laten zien wat we als werkgroep en partners bereikt hebben. Ook zal
de gemeente Venlo een presentatie verzorgen. Tevens willen we u meenemen in de plannen
voor 2017.
Bij deze willen wij u uitnodigen om op donderdag 9 maart 2017 om 19:00 uur onze bijeenkomst in de
Zwanehaof, Reigerstraat 2 bij te wonen. Geef even door als u komt via bewonersnetwerkvenlozuid@
hotmail.com
Met vriendelijke groeten					
Werkgroep Venlo-Zuid-Schoon

bewonersnetwerkvenlozuid.nl
WIJKKRANT

Venlo-Zuid

14

■

J a a rg a n g 2 2

■

n r. 1

■

januari 2017

Sportpark Vrijenbroek en Hagerlei

door Roger Spitz

Als redacteur van de Wijkkrant kom ik natuurlijk weleens op het sportpark. Maar ook als vader
van twee hockeyende dochters. En daar hoort ook vrijwilligerswerk bij. Dus toog ik op een
zaterdagochtend naar de kantine van de Tegelse Hockeyclub om mijn bardienst te vervullen en
tegelijkertijd de wedstrijden in de gaten te houden.
Door het raam van de keuken kon ik op het nieuwe waterveld mijn oudste dochter zo nu en dan gadeslaan als ik een cappuccino uit de koffieautomaat moest halen en aan de bar kon ik op veld 1 mijn
jongste dochter wat later zien spelen. Zij had voor de zesde keer met haar team de kampioensmedaille
voor ogen en dat zou ook die middag lukken.
Maar voordat ik met de fiets het sportpark opreed moest ik toch nog een foto maken van het parkeren.
Zaterdagochtend is het zo druk dat de auto’s langs de kant van de Wittendijkweg staan. Nu was er een
paar weken de mogelijkheid om op het grasveldje tegenover de ingang te parkeren. Door een lint was
duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling was. Navraag leerde mij dat de pachter absoluut geen parkeren wil op dit grasveld en de gemeente mag helaas ook geen bord plaatsen van hem. Hij zou ook
gedreigd hebben om de auto’s van het grasveld te halen. Dus ik dacht dat ik over deze situatie maar
een artikeltje ga schrijven.
Zaterdagochtend is natuurlijk extra druk en niet alleen door de leden van THC of Scopias, de atletiekvereniging. Op zaterdag is Vrijenbroek de startplaats voor de trainingen voor wandelaars en lopers voor
onze sportstad. De 10 km en de halve marathon komen er weer aan en je bent zo in de natuur. Maar niet
iedereen die met de auto komt zal weten dat je op de Hulsterhofweg ook een toegang hebt naar Scopias
en dat daar ook ruimte is om te parkeren. Helaas ook in de berm. Maar ik geloof dat de meeste sportievelingen uit Venlo-Zuid gewoon met de fiets komen en dragen zij niet bij aan deze parkeerdrukte.
Hagerlei
Ondertussen zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd of worden nog uitgevoerd aan deze
kant van de wijk. De herinrichting van de Molenbeek, waarover elders in dit blad wordt gerapporteerd,
de start van de bouw van de Moskee en de aanpassing van de Hagerlei. Ja, de Hagerlei, een minuscuul straatje wat toch voor fietsers van belang is. Zeker wat de oversteek naar Den Hulster betreft.
Daar is een vluchtheuvel geplaatst. Of er nu veel autoverkeer op de Hagerlei komt weet ik niet maar het
schijnt noodzakelijk te zijn om in te grijpen vanwege de hoge snelheid van het gemotoriseerd verkeer!
Als bedoeld wordt het verkeer op de Natteweg, dan kan ik me er iets bij voorstellen. In ieder geval komt
er een plateau op het kruispunt Wittendijkweg.
En verder zal de Hagerlei helemaal verhard worden en wordt een fietsstraat aangelegd, zodat automobilisten weten dat ze hierop te gast zijn. Eigenlijk vind ik dat in de wijk op alle 30 km-wegen de auto ook
gewoon te gast is.
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
bewonersnetwerkvenlozuid.nl

Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.

Redactie
Jack Driessen
Roger Spitz
Mieke Theunissen
Rena Wilske

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
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• Heroïnespuiten
Redactieadres
genda.
• Gladheidbestrijding
Anne Frankstraat 33,
• Rioolverstopping
5912 HC Venlo
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
Telefoon 077-354 07 45
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
E-mail:
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur

redactievenlozuid@hotmail.com
Realisatie
Drukkerij Vijgenboom

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?

De volgende uitgave verschijnt
begin april 2017.
Inzenden van kopij voor dat
nummer 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
Op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u bij de Zuidpilaar een gesprek
hebben met de wijkagent of de opbouwwerker van Wel.kom of iemand van de
gemeente of stichting Woonwenz over vragen, klachten of anderszins.

