Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

7-3-2018

Aanwezig: 26 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar

1.

Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering. Hij is blij dat er weer zo veel mensen
gekomen zijn. Hij heet special twee mensen welkom waarvan hij weet dat
die voor het eerst aanwezig zijn, o.a. Sonja Visser die later in de agenda
staat. Verder Linda Schrevers, bewonersondersteuner. Zij stelt zich kort
voor, ook in de komende Wijkkrant zal een stukje komen. Vanaf 1 februari
is in Venlo-Zuid het buurtteam actief, dat moet voor meer samenwerking
gaan zorgen. Vooral preventief.
Ook voor het eerst bij een vergadering van het BNVZ is dhr. Kessels van
de Saxenkampstraat.
Het agendapunt woningbouw IJsvogelstraat is weer van de agenda
gehaald omdat de werkgroep wat meer tijd nodig heeft om zich over die
plannen te buigen en voor te bereiden. De volgende vergadering zou het
wel behandeld kunnen worden. Hij verwacht dat de vergadering daardoor
vlot zal verlopen.

2.

Mededelingen (kort).
Watertappunt.
De voorzitter, WML, Cruyff foundation en Jongeren Op gezond Gewicht
hebben gezamenlijk besloten om jongeren te stimuleren (in het kader van
gezonde leefstijl) om water te drinken. In de plenaire vergadering van
december vorig jaar heb ik jullie geïnformeerd over een watertappunt in
Venlo-Zuid bij het Cruijff-court. Het verzoek van de vergadering om te
zoeken naar verbreding is gelukt. College Den Hulster heeft hierop positief
gereageerd. A.s. maandag gaan Jack en ik samen met de JOGG-regiseur
van de gemeente de aanvraag opstellen en versturen.
Bouwplannen IJsvogelstraat/Lepelaarstraat.
Vanwege de zorgvuldigheid is de presentatie van de voorgenomen
woningbouw aan de IJsvogelstraat/Lepelaarstraat ook deze keer van de
agenda gehaald. De werkgroep die daarmee bezig is heeft wat extra tijd
nodig om de goede plannen te kunnen presenteren.
Er is inmiddels een werkgroep geformeerd met als doelstelling om binnen
de vastgestelde kaders, en in samenspraak met de omwonenden
procesafspraken te maken voor de verdere uitwerking van het bouwplan.
Deze werkgroep heeft reeds op 31 januari en 26 februari overleg gehad.
De werkgroep bestaat uit:
• gemeente Venlo - Pieter van de Rijdt (stadsdeelmanager/voorzitter)
en Jack Opheij (projectleider),
• afvaardiging van 4 omwonenden - Mark Jacobs, Karin Ewalds, Miep
Haenen, Ben Ketels en Ruud Jacobs,
• Woonwenz - Peter Renkens en Cor Lambregts (projectleider),
• 1 of 2 afgevaardigden van het Bewonersnetwerk VZ. In principe Jack

Driessen en/of Ed Bastiaans,
Aandachtspunten:
• veiligheid/leefbaarheid (o.a. drugsoverlast / achterom paden/zwerfafval),
• parkeren/verkeer (o.a. parkeernorm / parkeeroverlast school/blauwe
zone),
• bevoorrading Lidl en AH (manoeuvreerruimte laad- en loszone/
verkeersveiligheid),
• park (herinrichting),
• bouwplan (knelpunten).
Parkeren:
Zoals in de STAVAZA reeds vermeld is invoering betaald parkeren en
blauwe zone in de schil van het centrum rommelig en gebrekkig verlopen.
De werkgroep parkeren is op 27 februari bij elkaar gekomen om deze
invoering te evalueren. De eerste knelpunten en bevindingen hebben we
reeds in kaart gebracht. De werkgroep heeft besloten om door te gaan om
de huidige problemen op te lossen. Denk hierbij aan een signalerende,
adviserende en bemiddelende rol. Problemen aangeven, maar zeker geen
beslissende functie. Via Facebook, de website en de wijkkrant gaan we
d.m.v. een korte enquête proberen reacties van de bewoners te krijgen. Dit
kan door b.v deze vragen:
1. Wat is uw huisadres?
2. In welk gebied woont u?
( Betaald parkeren/blauwe zone/buiten deze gebieden)
3. Hoe bevalt het betaald parkeren/blauwe zone?
4. Heeft u verbeterpunten?
Noot secretaris: de enquête staat nu op de website.
3.

Verslag van 13-12-2017.
Op de Prof. Gelisensingel zijn verkeersborden geplaatst. Ook hebben er
smileys gehangen maar niet tijdens de afgesproken periode en ook niet
gedurende de afgesproken tijdstermijn. De communicatie met de betrokken
afdeling loopt niet optimaal. Joop Manders gaat de gegevens opvragen
want die zouden beschikbaar zijn. Handhaven is belangrijk.
Roger Spitz vraagt of er nog een concrete actie richting LSA is geweest.
Ja, er is een aanmelding gedaan, maar nog niets vernomen.
Mart Peters vertelt dat zich na de oproep voor wandelbegeleiders 5-6
personen aangemeld hebben.

4.

Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
Omtrent de Vierpaardjes komen er t.z.t. informatieavonden. De werkgroep
bestaat uit drie personen. Mart Peters vraagt waar die informatie staat.
Roger zal hem die toesturen. In de Wijkkrant zal een artikel komen te staan
met informatie wat nu relevant is.
21 April is er weer een schoonmaakactie. We willen graag veel
deelnemers.
Buurttheater. Piet Nellisen is in gesprek met een regisseur over een derde
versie van dat Wijktheater.
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon heeft nu ook de mogelijkheid om
zogenaamde adoptiebakken te laten plaatsen. Die zijn blauw van kleur en

worden door buurtbewoners zelf leeggemaakt. Er staan er al op enkele
plaatsen in de wijk.
5.

Voorstellen zorgaanbieder in de wijk.
Sonja Visser van het zelfregiecentrum stelt zichzelf en haar organisatie
voor.
Dit naar aanleiding van een gesprek met Kees Beekmans. Er zijn in een
relatief klein deel van de wijk veel verschillende zorgaanbieders en veel
begeleide kamerbewoners. Dat levert hier en daar overlast op.
Wellicht is het een goed idee om meer samen te doen.
Zelfregiecentrum: ’t centrum dat je kan ondersteunen bij het weer in eigen
hand nemen van de regie over je leven. Het ontdekken van hoop. Jouw
eigen weg vinden naar herstel. Als jij zover bent. En in jouw tempo! Je mag
zijn wie je bent en je hebt geen indicatie nodig. Je vindt gelijkwaardigheid,
een luisterend oor. Je mag praten, of luisteren, doen of niet doen. Waar jij
je het fijnst bij voelt.
De gemeente Venlo heeft veel invloed uitgeoefend om het aantal begeleide
kamerbewoners in dat deel van de wijk niet groter te laten worden.
Een hele discussie ontspint zich o.a. over overlast van het Domushuis en
hoe die te bestrijden. Voorop staat, dat de mensen in de klankbordgroep
die daaromtrent actief zijn, tevreden zijn.
De voorzitter peilt de behoefte om elke vergadering een zorgaanbieder aan
het woord te laten. Mart Peters is van mening dat dat erg veel vergadertijd
gaat vergen. Misschien kan er beter samengewerkt en gecommuniceerd
worden.

6.

Klankbordgroep Turkse moskee.
Vorige week hebben verschillende “sleutelfiguren” uit de wijk een
rondleiding gehad op uitnodiging van het bestuur van de Turkse moskee.
De toen aanwezigen waren aangenaam verrast door wat ze gezien
hebben. Een prachtig, ruim gebouw met ook voor andere gebruikers
mogelijkheden. E.e.a. natuurlijk wel in overeenstemming met het primaire
doel van het gebouw, moskee.
Het bestuur is nog aan het nadenken hoe ze de openingsactiviteiten
precies gaan vormgeven. Van de voorzitter van het BNVZ kregen ze de
raad om daar goed over na te denken want zo’n introductie in de wijk, zo’n
opening kun je maar een keer doen en dat moet meteen goed zijn. Die
raad had het bestuur zich ter harte genomen. Ook gaf het bestuur van de
Turkse moskee aan dat ze voortaan deel willen nemen aan het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. Ze zullen daartoe worden uitgenodigd.
Als ze doen wat ze zeggen is het beslist van toegevoegde waarde.

7.

KuCu-Festival, 30 juni, Mart Peters.
Op zaterdag 30 juni 2018 van 15:00-21:00 uur organiseren we ons
tweede KuCu-Festival Venlo-Zuid. Als locatie hebben we de straat tussen
Theater De Garage en Jan Linders op het oog.
We hebben bedacht dat we op zoek gaan naar een reuzeparachute om
boven de straat te hangen: bescherming tegen regen of zon.
Oproep aan u voor het OPEN PODIUM en voor eten, enzovoort: reageer
s.v.p. vóór 10 maart.

Meld u s.v.p. vóór zaterdag 10 maart aan om uw activiteit te organiseren
op 30 juni.
Uitgangspunt is een Kunst- en Cultuurfestival, gedragen door mensen en
organisaties in Venlo-Zuid. Het gaat niet om sport, niet om een braderie,
maar wel om kunst en cultuur in brede zin. De ingrediënten zijn dus
activiteiten als schilderen, graffiti, beeldhouwen, toneel, rappen, muziek,
gedichten, zingen/koren, dans, fashion, creatief bezig zijn met en door
kinderen, een architectuurwandeling door Venlo-Zuid, eetcultuur (Moluks,
Syrisch, Turks, Marokkaans, Limburgs), picknickmand winkeliers,
enzovoort.
Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de muzikanten, dansers,
enzovoort gratis optreden.
De KuCu-organisatie zorgt dat er faciliteiten zijn zoals podium,
geluidsversterking, elektriciteit, wc’s enz. Wij bieden als het ware een
OPEN PODIUM en u zorgt voor een culturele activiteit, gezelligheid en een
hapje en een drankje.
8.

Verslag kascommissie.
Op 21 februari hebben Mart Peters en Hans Thijssen bij de
penningmeester de boeken gecontroleerd. Ze hebben ’n enkele opmerking
gemaakt over administratie wat nog niet helemaal in orde was, maar
hebben vernomen dat dat inmiddels gecorrigeerd is. Als voordeel merkten
ze op dat er alleen per bank gewerkt wordt en niet met kasgelden. Dat
maakt alles goed overzichtelijk. De aanbevelingen van eerdere jaren waren
meegenomen. Ze hebben alles in orde bevonden en hebben dan ook de
verklaring ondertekend dat alles klopte. Ze adviseren de vergadering om
het bestuur te dechargeren. De vergadering doet dit middels applaus.
Dhr. Thijssen heeft twee jaar deel uitgemaakt van de
kascontrolecommissie. Voor hem zoeken we in de vergadering van 6 juni
vervanging. Dhr. Peters zal dit volgend jaar weer doen. Op die manier
rouleert het.
Inmiddels is dhr. Paul Klein Tuente binnengelopen. Hij komt kort uitleg
geven over een duurzaamheidsmarkt die op zaterdag 21 april in het
Wildveld en bij de nieuwe gymzaal en op BS De Zuidstroom gegeven zal
worden.

9.

Rondvraag.
Gerard Cornelissen voert een betoog om aandacht te besteden aan
leegstand in de wijk bij bijvoorbeeld Via Crescendo en Tegelseweg. Beter
leegstand opvullen als nieuwbouw bij bijvoorbeeld de IJsvogelstraat.
Ted Merkus geeft aan dat dat een appel/peren-verhaal is, de leegstaande
ruimten zijn totaal anders dan de te bouwen, gewenste ruimten.
Bart Linders vertelt dat de leegstand bij Via Crescendo deels opgevuld zal
worden door een ontmoetingsruimte voor de bewoners en deels door de
Zorggroep zal worden ingevuld. De leegstand is ontstaan door het
inzakken van de markt na 2008.
Kees Dijkmans vraagt of bekend is wat er met de ruimte tussen
Roermondsepoort en het stadskantoor gaat gebeuren. De

stadsdeelmanager Pieter van der Rijdt, weet dat niet en zal navraag doen
en dit via de secretaris bekendmaken.
Gerard Cornelissen vraagt wat de stand van zaken is omtrent de
islamitische school. Niemand is op de hoogte hiervan.
Verder heeft hij een lijst met hardrijders en klachten over de invoering van
de parkeermaatregelen doen toekomen aan de secretaris, volgens eigen
zeggen. Deze en de voorzitter hebben van hem slecht één mailtje
binnengekregen. Ze verzoeken om die andere klachten en lijsten alsnog te
doen toekomen per mail.
Pieter van de Rijdt stelt voor om t.z.t. iemand eens wat te laten vertellen in
de vergadering over hoe de woningmarkt in het algemeen functioneert.
Ruud Kol vraagt of het BNVZ de kosten voor het aankopen van mokken
voor het HvdW voor haar rekening zal nemen. Mart Peters geeft aan dat hij
daarop tegen is. Hij is van mening dat het HvdW als onderdeel van de
gemeente haar eigen broek op moet houden. Ruud geeft aan dat het
BNVZ en veel van haar werkgroepen geen kosten in rekening krijgen
gebracht voor ruimtehuur en koffie e.d. Het HvdW moet wel kosten maken
hiervoor. Er zijn veel groepen die wel financiële bijdragen moeten doen en
sommigen die dat niet doen terwijl ze wel eigen middelen hebben. Na
discussie brengt de voorzitter het voorstel in stemming om die mokken
voor het HvdW door het BNVZ te laten kopen. Met 16 voor, 2 tegen en 7
onthouding wordt het voorstel aangenomen. Hans Thijssen geeft aan dat
dit nu precies is zoals het moet. Aanmerkelijke kosten voor een project
voorleggen aan de vergadering. De penningmeester geeft aan dat dit bij
alle grotere bedragen ook gebeurd is, of vooraf, maar zeker achteraf.
Helmie van Dijk geeft een compliment aan de gemeente. Onlangs was er
wat overlast door jeugd in de vorm van vernieling van een kastje. Dat gaf in
ieder geval veel vervuiling. Helmie sprak de jeugd hierop aan en deze
toonde begrip voor de veroorzaakte overlast en kwamen tot inkeer. Ze
hebben de rommel opgeruimd en bij een prullenbak gezet. Nadat Helmie
hiervan melding bij de gemeente had gedaan werd het binnen anderhalf
uur opgeruimd door de gemeente, complimenten hiervoor.
10.

Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering toch iets na negenen, hij dankt de
vergadering voor de interessante dialogen en inbreng van allen. De
volgende vergadering is op woensdag 6 juni 2018.

