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GEACHTE BEWONERS,
Zo aan het eind van een jaar kijk je eens terug
naar wat er allemaal gedaan is. Denk aan drie
buurtcafé’s in onze wijk met samen tegen de
honderd personen die zo’n buurtcafé bezochten. Soms waren ze er elke keer, soms maar
één keer. Over wat er met alles wat we hoorden
gaat gebeuren leest u verderop in deze krant.
Ook kijk je vooruit zo aan het einde van een
jaar, wat moet er nog allemaal gedaan worden,
waar willen we heen?

Enquête
Enquête naar het functioneren van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid bestaat nu bijna zeven jaar. Hoewel wij vaak veel
persoonlijke reacties krijgen, willen wij graag op een wat uitgebreidere schaal van u
vernemen wat uw mening is over het netwerk. Wij zijn u daarom dankbaar wanneer u
onderstaande enquête invult en bij een van de adressen, die op de achterzijde van dit
formulier vermeld staan, in de brievenbus stopt of opstuurt naar Bewonersnetwerk VenloZuid, Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo.
Vraagstelling:

Ja

Nee

Geen
Mening

1. Bent u bekend met het bestaan van het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid?
2. Bent u op de hoogte van de werkwijze van dat netwerk?
3. Vindt u het Bewonersnetwerk voldoende bereikbaar voor
vragen e.d.?
4. Vindt u het een goede zaak dat een aantal vrijwilligers de
leefbaarheid in onze wijk, in samenwerking met o.a. de
gemeente, probeert te verbeteren?
5. Heeft u wel eens vragen of problemen voorgelegd aan het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid?
6. Als u wel eens vragen heeft gesteld aan het netwerk, was u
dan tevreden over de manier van afhandeling?
7. Het Bewonersnetwerk geeft o.a. een eigen Wijkkrant uit. Bent
u tevreden over de manier waarop het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid u informeert?
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8. Het Bewonersnetwerk heeft een eigen website, heeft u die wel
eens bezocht?
9. Het Bewonersnetwerk heeft een eigen facebookpagina, heeft
u die wel eens gelezen?
10. Heeft u de indruk dat er in onze wijk de laatste zeven jaar
positieve veranderingen zijn opgetreden?
11. Heeft u de indruk dat er in onze wijk de laatste zeven jaar
negatieve veranderingen zijn opgetreden?

Doelstelling van het Bewonersnetwerk is, om de
leefbaarheid te verbeteren, waar mogelijk, en bewoners te ondersteunen. Daar hoort een goede
communicatie bij. Dat bleek onder meer bij de
werkgroep ambities van Venlo-Zuid. Er gebeurt al
een heleboel, maar lang niet ieder is daarvan op
de hoogte. Voor die goede communicatie vinden
wij zelf een goede Wijkkrant belangrijk. Dat blijkt
vaker uit enquêtes die we houden. U lees die krant
graag, ook volgen veel mensen ons op facebook,
maar bijvoorbeeld de website wordt minder vaak
bezocht. Om dat te peilen houden we ook nu weer
eens een enquête en willen u vragen om deze in
te vullen. U helpt ons dan om ons vrijwilligerswerk
beter te doen. En als u mee wilt doen? Graag!
Zo aan het eind van een jaar is ook de tijd van begrotingen en dergelijke, ook voor ons als netwerk.
Wat willen we, en wat hebben we daarvoor nodig.
Aan financiën bijvoorbeeld. Al ruim op tijd dienen
we onze aanvragen in bij de gemeente en moeten
vervolgens wachten wat de uitkomsten van de beraadslagingen zijn. Net als ons vindt de gemeente
Venlo bewonersparticipatie, een mooi woord voor
bewoners die betrokken zijn, belangrijk. Nu ook
nog de middelen hiervoor en we zijn alweer een
heel eind op weg naar een leefbaardere wijk.

Monument

12. Wilt u zelf actief deelnemen aan het Bewonersnetwerk VenloZuid?
13. Op de Zuidpilaar is een wijkspreekuur met onder andere
bewonersondersteuners en politie. Bent u tevreden over de
bereikbaarheid en de aanspreekbaarheid?
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
De pagina’s vullen we als redactie altijd met informatie uit de vergaderingen en de stand van
zaken van de werkgroepen. Want in de ongeveer drie maanden wat er steeds zit tussen het
uitkomen van onze wijkkranten veranderen dingen. Veel werkgroepen zijn al langere tijd bezig
met hun werkzaamheden. Het loopt soms wel
over jaren.
Een werkgroep die al lange tijd actief is, draagt de
naam parkeren. Die naam dekt ook meteen goeddeels de lading, want al sinds de oprichting in
2015 houdt de werkgroep leden, in een wat wisselende samenstelling, zich bezig met de parkeerproblematiek in de wijk. In het verleden bereikten
ons vaker klachten en opmerkingen over parkeerproblemen in de wijk. Nu, eind
2019 zijn die klachten niet opgedroogd, maar naar we mogen
stellen wel flink afgenomen.

Een andere werkgroep die al een aantal jaren actief
is, en sinds drie jaar ook onder de paraplu van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zit, houdt zich bezig
met de snelheid en luchtkwaliteit bij de Prof. Gelissensingel. Het valt allemaal onder de werkgroep
verkeer. Nogal een ruim begrip, dat klopt, op deze
manier bouw je wel deskundigheid op en kunnen
andere delen van de wijk ook profiteren van de
kennis en het netwerk dat opgebouwd wordt.
Onlangs is er over de snelheidsovertredingen op
de Prof. Gelissensingel een gesprek geweest met
wethouder Peeters en de mogelijkheid voor een
permanente snelheidscontrole is aangekaart. Want
getallen van ongeveer 25 % overtreders, waarvan
bijna 10 % ernstig zijn veel te hoog.

In grote delen van de wijk is
parkeerregulering gekomen. In
de kop van de wijk begon dat
en de overlast verplaatste zich,
volgens voorspelling, verderop
in de wijk. Eind 2018 is de regulering flink op de schop genomen en uitgebreid. Tijdens de
jaarlijkse evaluatie kunnen we
concluderen dat het werkt. Er
komen minder klachten van bewoners binnen.
Toch is er ook na de laatste uitbreiding op sommige stukken
weer sprake van verdringing.
Op nieuwe plekken is overlast
ontstaan of groter geworden
en uit delen van de wijk waar we voorheen niets
hoorden, krijgen we nu klachten. Zoals al in juni en
september in de vergaderingen besproken heeft de
werkgroep zich gebogen over die “laatste” stukken vanuit waar klachten vanaf komen. Er zijn passende adviezen richting de beleidsambtenaren en
verantwoordelijke wethouder van de gemeente gegaan. Nu is het afwachten of er ruimte in de begroting is om nog een en ander aan te passen. Wellicht
dat er rond deze tijd er iets bekend wordt. Maar
wees ervan verzekerd dat de werkgroep parkeren
alles nauwgezet volgt.
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De werkgroep Sint Maarten heeft met haar ongeveer 40 vrijwilligers in november en op oudejaarsdag weer haar werk verricht (Sint Maartenspel en
lampionnenoptocht en oliebollenverkoop) en traditioneel wordt een leuk (winst)bedrag besteed
aan een aardige kinderactiviteit in onze wijk. Veel
vrijwilligers die maar kort, maar wel hard bezig zijn
dus.
Het volgen van de bouwplannen aan de IJsvogelstraat heeft ook steeds de aandacht nodig,
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net als de steeds verder komende plannen voor
bebouwing op het voormalige M&M-terrein. De
oude schoolgebouwen van de Zuidstroom zijn gesloopt en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. 34
Levensloopbestendige energieneutrale sociale
huurwoningen zullen verrijzen. Een presentatie van
de plannen was op 11 december in de openbare
vergadering; die plannen werden goed ontvangen.
Voor het plan op de Sloterbeekstraat (voormalige
M&M-gebouw) is ook een aantal omwonenden actief bij het meedenken.
Over de werkgroep Ambities van Venlo-Zuid heeft
u ook al eerder kunnen lezen. Nu, na een aantal bijeenkomsten, is een van de voornaamste conclusies dat er in onze wijk heel veel gebeurd wat bij
lang niet ieder bekend is. Dus dat met elkaar praten
en elkaar vertellen waar we mee bezig zijn, dat kan
nog beter. Rond deze tijd gaat een werkgroep van
het netwerk aan de slag met de voorbereidende
ideeën om de werkwijze van het Bewonersnetwerk
en de uitkomsten van de buurtcafé’s in elkaar te
schuiven. De mensen die zich hebben aangemeld
voor een werkgroep zullen ook nog worden uitgenodigd.
Als redactie hopen we dat onze Wijkkrant goed
ontvangen wordt. We weten dat onze facebookpaJ a a rg a n g 2 5 ■ n r. 1 ■ J a n u a r i 2 0 2 0

gina ook goed gevonden en bekeken wordt, maar
ook lezen we in de statistieken dat met name onze
website niet zo goed gevonden wordt. Ideeën om
dat te verbeteren zijn altijd welkom!
Iets wat ook pas de laatste helft van 2019 speelde
was de mogelijkheid voor een vuurwerkvrije zone.
Door het college van B&W en de raad was daarvoor een bericht naar de Wijkoverleggen, dorpsraden en Bewonersnetwerken gegaan. Wij in VenloZuid, dat wil zeggen de plenaire vergadering waar
iedereen uit onze wijk kan aansluiten heeft in juni
een werkgroep gevormd die haar aanbevelingen in
september al gaf.
In een gesprek begin december met burgermeester Scholten bleek dat alleen Venlo-Zuid al aanbevelingen had gedaan en de burgermeester was
hierover zo enthousiast dat besloten werd dat de
inzet van het netwerk beloond moest worden met
een pilot bij Via Crescendo. Eind januari 2020 gaan
we dat evalueren en wellicht gaat het eind 2020
verder uitgerold worden in andere delen van de wijk
en gemeente.
Zoals altijd staat op deze pagina’s maar een deel
van wat er speelt in onze wijk; u kunt daarover altijd
nog lezen op onze website:
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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EEN SCHONE WIJK ZONDER ZWERFAFVAL

•
•
•
•
•
•
Zoals u al vaker in onze Wijkkrant heeft kunnen
lezen is in onze mooie wijk al bijna zeven jaar
de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon (VZS) actief,
die zich ervoor inzet dat het zwerfafval uit het
straatbeeld verdwijnt. Hieronder kunt u lezen
wat wij de afgelopen jaren allemaal gedaan
hebben.
• Informatieavonden voor bewoners georganiseerd.
• Reeds 14 keer een grote schoonmaakactie in
het voor- en najaar georganiseerd met een grote
groep vrijwilligers.
• 83 bewoners zijn op dit moment partner van
VZS. Zij ruimen het zwerfafval rondom hun woning/straat op. Elk kwartaal maken 3 bewoners
kans op een waardebon.
• Verenigingen, scholen en winkels hebben inmiddels een groot stuk van onze wijk geadopteerd
en houden de omgeving rondom hun gebouw
opgeruimd en schoon. Totaal nu 12 grote partners.
• Scholen besteden tijdens de lessen aandacht
aan het probleem zwerfafval, zodat onze kinderen zich er op jonge leeftijd bewust van worden
dat zwerfafval er niet alleen rommelig uitziet,
maar ook schadelijk is voor onze natuur.
• De werkgroep is officieel coördinator voor het
zwerfafval in postcodegebied 5912 met financiële middelen om onze partners te belonen.
• Jaarlijks bijeenkomst georganiseerd voor grote-
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re partners en gesprekken voeren met eventuele
toekomstige partners.
Het bezoeken van bewoners in de wijk i.v.m.
problemen zwerfafval.
Artikelen in de Wijkkrant, website en facebook
over zwerfafval en de werkgroep.
Onderhouden contacten met de gemeente over
het zwerfafval.
Blijvend aandacht voor afvalbakkenbeleid.
Aandacht voor hondenpaden e.d.
Aandacht voor de ondergrondse afvalcontainers
en het onderhoud daaromheen.

Wij zijn er trots op dat de wijk langzaam schoner
wordt en dat de bewustwording en vooral het gedrag bij veel bewoners beter wordt. We hebben al
veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet.
Daarom gaan wij weer een grote schoonmaakactie
organiseren op zaterdag 4 april 2020 van 10:0012:00 uur. Hiervoor hebben wij veel vrijwilligers
nodig! Woont u ook graag in een schone wijk en
heeft u twee uurtjes de tijd meld u zich dan aan.
U kunt dit dagelijks doen tussen 17:00 en 18:00 uur
op tel. 077-3511400 of via de email bij
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
Bijeenkomst in de Zuidpilaar om 9:30 uur met koffie
en vlaai. Na afloop staat er een lekkere lunch voor u
klaar en een kleine attentie!
Elk kwartaal belonen we ook drie actieve bewoners
uit de wijk met een cadeaubon van € 25,-.
Deze keer zijn dat Mevrouw Elbers, Miboud Edrisi en T. Dekker. Dank jullie wel voor het helpen
schoonhouden van onze wijk!
Wilt u ook helpen om onze wijk mee schoon te houden en heeft u daarvoor bijvoorbeeld een knijper en
speciale Venlo-Schoon-vuilniszakken nodig?
Mail naar:
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
Geef uw adresgegevens door, dan regelen we dat u
de spullen kunt afhalen.
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SAMENLEVINGSAGENDA 2020

In het vierde kwartaal van 2018 is gestart met het
proces om te komen tot een samenlevingsagenda
per wijk voor de 23 Venlose wijken. Tijdens buurtcafés zijn bewoners actief betrokken bij de samenstelling van de agenda voor hun eigen wijk.
In Venlo-Zuid vonden de buurtcafés plaats in de
Zwanehaof. Het 1e buurtcafé, eind 2018, stond in
het teken van communicatie tussen bewoners en
gemeente en bewoners onderling. Tijdens het 2e
buurtcafé, in het voorjaar van 2019, gingen bewoners van Venlo-Zuid met elkaar in dialoog over de
belangrijkste thema’s in de wijk, met de wijkanalyse 2017 als basis.

Enkele mensen hebben zich aangemeld voor deze
werkgroepen. Denk bij de themagroepen aan de
thema’s verkeer, veiligheid, groen, omgaan met elkaar en communicatie.
Deze thema’s zijn niet nieuw en in Venlo-Zuid zijn
groepen bewoners, onder regie van het bewonersnetwerk Venlo-Zuid, al met deze thema’s aan de
slag. Daar waar themagroepen al bestaan wordt
hier met de samenlevingsagenda op aangesloten. Het bewonersnetwerk heeft tijdens het derde
buurtcafé uitgelegd op welke wijze ze bezig zijn
met de Ambities van Venlo-Zuid en hoe dit wordt
verbonden aan de samenlevingsagenda.

Het 1e en 2e buurtcafé hebben concrete thema’s
en knelpunten opgeleverd waarvan bewoners vinden dat deze opgepakt moeten worden.
Al deze input is verwerkt in een schema. In dit
schema is aan de hand van het model van eigenaarschap per thema en ingebracht knelpunt een
concrete afspraak geformuleerd, uit te voeren in
2020. Dit schema is het uitvoeringsplan in de samenlevingsagenda.

De eerste bijeenkomsten van de diverse themagroepen zullen in januari 2020 plaatsvinden. Bewonersondersteuners uit het buurtteam organiseren
dit samen met bewoners in nauwe samenwerking
met de stadsdeelmanager.

Tijdens het 3e buurtcafé is aan de bewoners teruggekoppeld wat de gemeente heeft gedaan met de
opbrengst van het 1e en 2e buurtcafé en is een
conceptversie van het uitvoeringsplan besproken.
De input is tevens geclusterd in hoofdthema’s. Per
hoofdthema is aan bewoners gevraagd deel te nemen aan een werkgroep die de thema’s nader gaat
uitwerken in concrete acties, uit te voeren in 2020.
J a a rg a n g 2 5 ■ n r. 1 ■ J a n u a r i 2 0 2 0

De Samenlevingsagenda zal digitaal worden gecommuniceerd via websites van de gemeente
(waaronder www.venloonline.nl) en facebook, tevens via andere platformen. Daarnaast worden in
gemeentelijke kantoren en op centrale plekken in
de wijken (Huis van de Wijk), gemeenschapshuizen, buurtpunten, etc.) papieren exemplaren verspreid. Daarnaast zullen bewoners die in het proces van de buurtcafés hebben meegedaan en een
e-mailadres bij de gemeente hebben achtergelaten per mail worden geattendeerd op de samenlevingsagenda.
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SAMEN VOOR EEN LEEFBARE WIJK!
Vorig jaar heeft Venlo-Zuid kennis kunnen maken met de extra aandacht voor de wijk met betrekking tot veiligheid en overlastbestrijding.
De sfeerkeepers hebben in het wijkgebouw hun
plannen aan het buurtteam en de buurtbewoners uitgelegd.

bezig te zijn, fungeert
de sfeerkeeper als verkenner en kan signalen die afwijken direkt doorgeven. Afgelopen jaar is gebleken dat de sfeerkeepers een aantal keren voor incidenten zijn ingezet
zoals bij een ongeluk en bij overlast.

De scholen, ROC Gilde Opleidingen en College
Den Hulster en de sfeerkeepers hebben hun handen in elkaar geslagen om de (sociale) veiligheid, in
de buurt waar zij gevestigd zijn, te realiseren.

Daarnaast worden overlastgevende jongeren op
scholen gecorrigeerd en begeleid, waardoor zij
meer sociaal en maatschappelijk betrokken worden. Het streven is met z’n allen ervoor te zorgen
dat het niet alleen leefbaar is en blijft, maar dat
communicatie voor een goede sfeer zorgt in het
gebied. Inmiddels zijn de activiteiten weer begonnen.

Op deze scholen zijn sfeerkeepers werkzaam. Zij
vervullen onder andere een brugfunctie tussen de
scholen en de wijk. Beide scholen hebben een bepaald gebied in de wijk geadopteerd waarbij zij de
prioriteit leggen op veiligheid en overlastbestrijding. Regelmatig wordt door de leerlingen van deze scholen de wijk schoongemaakt van zwerfafval,
onder begeleiding van sfeerkeepers. Sfeerkeepers
lopen mee om te luisteren naar de bewoners in de
directe omgeving van school. Juist door preventief

Buurtbewoners kunnen de sfeerkeepers benaderen voor bemiddeling van en met leerlingen van
College Den Hulster of ROC Gilde of bij overlast.
Sfeerkeeper Hotline 06-46646782
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.30 uur

SIX PACK II IN VENLO-ZUID
Ondanks het soms hinderlijke getsjilp van de
bende van zes (zie wijkkrant april 2019) is het
toch een fijn gevoel dat dit stel mij geregeld
komt bezoeken in de achtertuin en hun aanwezigheid overduidelijk laat blijken.
Echter, de bende is niet meer compleet; er zijn nu
nog maar vijf kwetterende mussen te tellen! Wat
zou er gebeurd kunnen zijn? In de onmiddellijke
buurt zaten twee eksternesten en deze nesten zijn
inmiddels verlaten. De ouders banjeren met grote
gewichtige stappen bijna dagelijks door de tuin
op zoek naar …? In een koolmezenkastje zijn de
jonkies groot geworden en uitgevlogen. Ze worden door pa en ma nog steeds prima verzorgd met
lekkere hapjes. Het is heel goed mogelijk dat een
exemplaar van de mussenbende het leven heeft
moeten laten en door een ekster gevangen werd.
Nu maar hopen dat deze roofvogels, want dat zijn
eksters, niet hun zinnen hebben gezet op “mijn”
koolmeesjes, ofschoon die door hun snelle wend-
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baarheid heel moeilijk te vangen zijn. Dit gaat voor
dat kleine grut nog niet op en moeten nog flink oefenen, althans daar ga ik van uit.
Een tijdje later deed ik een ontdekking waardoor
het mij opeens duidelijk werd waarom er nog maar
vijf “bendeleden” van de mussen waren. Op een
hoog muurtje van de tuinomheining dacht ik een
takje te zien. Even een krukje pakken en dan wegruimen. Tot mijn schrik lag daar de rest van een
mussenlijfje waarvan een pootje heel zielig omhoog stak en dat ik voor een takje aangezien had.
Dit zou dus de reden kunnen zijn waarom het zestal
gereduceerd was. Een kat of een ekster zou dat ongetwijfeld op het geweten hebben.
Men zegt vaak dat je de natuur zijn
gang moet laten gaan, maar ik heb
daar toch enige moeite mee.
Ma Xi
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ENQUÊTE
Enquête naar het functioneren van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid bestaat nu bijna zeven jaar. Hoewel wij vaak veel
persoonlijke reacties krijgen, willen wij graag op een wat uitgebreidere schaal van u
vernemen wat uw mening is over het netwerk. Wij zijn u daarom dankbaar wanneer u
onderstaande enquête invult en bij een van de adressen, die op de achterzijde van dit
formulier vermeld staan, in de brievenbus stopt of opstuurt naar Bewonersnetwerk VenloZuid, Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo.
Vraagstelling:

Ja

Nee

Geen
Mening

1. Bent u bekend met het bestaan van het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid?
2. Bent u op de hoogte van de werkwijze van dat netwerk?
3. Vindt u het Bewonersnetwerk voldoende bereikbaar voor
vragen e.d.?
4. Vindt u het een goede zaak dat een aantal vrijwilligers de
leefbaarheid in onze wijk, in samenwerking met o.a. de
gemeente, probeert te verbeteren?
5. Heeft u wel eens vragen of problemen voorgelegd aan het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid?
6. Als u wel eens vragen heeft gesteld aan het netwerk, was u
dan tevreden over de manier van afhandeling?
7. Het Bewonersnetwerk geeft o.a. een eigen Wijkkrant uit. Bent
u tevreden over de manier waarop het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid u informeert?
8. Het Bewonersnetwerk heeft een eigen website, heeft u die wel
eens bezocht?
9. Het Bewonersnetwerk heeft een eigen facebookpagina, heeft
u die wel eens gelezen?
10. Heeft u de indruk dat er in onze wijk de laatste zeven jaar
positieve veranderingen zijn opgetreden?
11. Heeft u de indruk dat er in onze wijk de laatste zeven jaar
negatieve veranderingen zijn opgetreden?
12. Wilt u zelf actief deelnemen aan het Bewonersnetwerk VenloZuid?
13. Op de Zuidpilaar is een wijkspreekuur met onder andere
bewonersondersteuners en politie. Bent u tevreden over de
bereikbaarheid en de aanspreekbaarheid?

J a a rg a n g 2 5 ■ n r. 1 ■ J a n u a r i 2 0 2 0
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ENQUÊTE

HIERONDER KUNT U UW NAAM EN ADRES OPGEVEN ( HOEFT NIET).
NAAM

:…………………………………………………………………………………………

ADRES

:…………………………………………………………………………………………

POSTCODE :………………………………….

TEL :………………………………………..

Als u opmerkingen of suggesties heeft over het functioneren van het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid dan kunt u die hieronder kort aangeven.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Onder de inzenders waarvan we gegevens krijgen, verloten wij maar liefst 10
cadeaubonnen van €12,50.
Graag het ingevulde formulier vóór 20 februari 2020 opsturen naar:
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo
Ook kunt u het formulier in de brievenbus stoppen bij:
Dhr. Ed Bastiaans
Mevr. Marian Doensen
Dhr. Jack Driessen
Dhr. Roger Spitz
Dhr. Mart Peters
Dhr. Ted Merkus
HvdW De Zuidpilaar

Anne Frankstraat 301
Antoniusstraat 115
Anne Frankstraat 33
Saffier 5
Spinel 15
Kortestraat 8a
Reigerstraat 2

Of u maakt een foto van de ingevulde bladzijden en stuurt deze naar
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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STOP DE INBREKER!
Op donderdag 24 oktober 2019 heeft de wijk
Venlo-Zuid deelgenomen aan het project Stop
de Inbreker! Ik ben in de middaguren samen
met ex-inbreker Evert Janssen de wijk in gegaan om bij mensen “proberen in te breken”.
Het viel mij op hoe kinderlijk eenvoudig het
kan zijn om in te breken. De elektrische fietsen
staan voor het grijpen, deuren staan wagenwijd
open terwijl bewoners thuis zijn en er zijn veel
tuinpoorten niet afgesloten. Ook stonden veel
sleutels op de deuren.
We hebben veel wijkbewoners alert kunnen maken
op zaken waardoor het een inbreker gemakkelijk
gemaakt wordt. Buurtbewoners stelden dit op prijs
en bedankten ons. Het is voor veel mensen weer
een reminder om zorgvuldiger met dit soort zaken
om te gaan. In de avond was er een bijeenkomst
in de Zwanenhaof met een opkomst van ruim 50
personen!
De ex-inbreker deed zijn verhaal en liet aan de
hand van de door ons gemaakte foto’s zien wat wij
in de middaguren hadden aangetroffen. De reacties waren overweldigend. Het was ons zelfs gelukt
om “in te breken” bij mensen welke in de zaal aanwezig waren.
De belangrijkste tips van Evert? “Kijk eens wat
vaker uit je raam dan op het scherm van je tablet

of computer. Maak contact met vreemde mensen
in de wijk. Zorg ervoor dat een potentiële inbreker
zich gezien voelt. De kans is dan namelijk groot
dat hij, in plaats van het boevenpak, het hazenpad
kiest.”
Maak het de inbrekers niet te gemakkelijk.
Mensen laten ook allerlei spullen rondom hun huis
slingeren, waarmee ze inbrekers van dienst zijn.
Evert: “met een kliko, kruiwagen of ladders kunnen
dieven snel hun slag slaan en hun buit makkelijk
vervoeren. Inbrekers houden van donkere brandgangen. “Zorg voor verlichting die op een sensor
werkt. En zet een slot op je tuinpoort, want ook dat
is een extra drempel om binnen te komen.
“Stop de inbreker” is een preventieproject voor
woninginbraken. Ik heb als politieagent al veel inbraken behandeld. Een woninginbraak is een heftig
feit wat grote impact op je leefomgeving heeft. Het
feit, dat een vreemde in je huis is geweest, doet
echt wat met je en vaak zijn er persoonlijke bezittingen of erfstukken weggenomen welke je niet meer
terug ziet. Daarom zie ik het belang van preventie
door het goed beveiligen van je woning. Ik vond het
fascinerend om te zien wat deze vorm van preventie met de buurtbewoners deed!
Marc Bertjens, wijkagent Venlo-Zuid

EVEN VOORSTELLEN VANUIT DE ZUIDPILAAR
Mijn naam is Huub
Driessen en ik ben via
de WAA werkzaam in
het Huis van de Wijk, de
Zuidpilaar als facilitair
medewerker. Voordat
ik bij de Zuidpilaar gestart ben was ik werkzaam bij opschonen,
onderhoud terrein en
groenvoorziening. Begin november ben ik bij de Zuidpilaar gestart waar
ik in een team werk en mij geborgen voel... Ik word
gewaardeerd en het belangrijkste is dat ik ‘’Start
met een lach ‘’.
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Ik ben Linda van der
Vorst. Ik werk als vrijwilligster inmiddels vijf
jaar bij de Zuidpilaar.
Mijn werkzaamheden
bestaan uit het ontvangen van gasten aan
de balie en hun vragen
beantwoorden en als
het kan samen tot een
oplossing te komen, de
agenda bijhouden, telefoon aannemen. Daarnaast
verzorg ik de facturatie van de Zuidpilaar en maak
en verspreid ik iedere maand de activiteitenagenda. Ik vind het erg prettig werken bij de Zuidpilaar.
Het is er altijd erg gezellig. Ik kan er mezelf zijn en
iedereen staat voor elkaar klaar.
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PUZZEL
Deze keer twee plaatjes voor mensen/kinderen met een scherpe blik. Zoek de tien verschillen!
Als je de oplossing gevonden denkt te hebben, teken het dan aan en stuur de oplossing in naar het redactieadres: Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo-Zuid, of digitaal naar redactievenlozuid@hotmail.com

In de vorige wijkkrant stond een puzzel waarin de overgebleven letters een zin vormden. De oplossing was
Het is herfst geworden in Venlo-Zuid. De drie winnaars die we getrokken hebben uit de juiste inzendingen
zijn Sarina Verbunt, Guus Lammen en Leo Kranenburg. De gewonnen prijs komt jullie kant op!

TOT SOEPS

Op donderdag 19 december was eindelijk de
presentatie van het door een groep vrijwilligers
gemaakte soepkookboek. Het was een drukke
bijeenkomst waar Marlie Van Ulft het eerste exemplaar van het soepkookboek overhandigde aan
de zus van Loes de Wit, vrijwilligster van het eerste uur die helaas overleden is zoals u in de voorlaatste krant hebt kunnen lezen. Het geheel werd
opgeluisterd met een muzikaal optreden van de
Kultuurbarbaren en een gastoptreden van Christel
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Brieschke. Bij het verkooppunt van de boeken was
het een drukte van jewelste. Een dankwoord van
Mariëtte ter Haag en Marlie van Ulft voor de medewerking van alle betrokken leden van de werkgroep
Soepkookboek werd uitgesproken.
Voor de geïnteresseerden is een exemplaar van
het kookboek te verkrijgen bij de Zuidpilaar voor
€12,50. Op de foto, gemaakt door Annemiek Pijpers, Mariëtte die haar exemplaar van het boek
ontvangt.
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VRIJENBROEK

Via de pers hebben we al een heleboel kunnen
horen en lezen over de fusie van de drie hockeyclubs uit de gemeente en hun overplaatsing
naar sportpark Vrijenbroek.
Ook over de daarvoor gewenste veranderingen in
dat sportpark, en de gewenste uitbreiding. E.e.a.
is natuurlijk onderwerp geweest tijdens menig
raadsoverleg en beslissing. Wat wij tot nu toe gemist hebben, als betrokkenen in de wijk waar het
allemaal moet landen, is overleg over wat de gewenste veranderingen allemaal inhouden en of dat
wel past bij het gebied. Is er wel plaats voor alles
wat er moet komen, is er wel voldoende parkeerplek beschikbaar op het moment dat dat nodig is.
Of worden we meer en meer geconfronteerd met
parkeeroverlast in het buitengebied van onze wijk?

Via, via hebben wij een kaartje ontdekt waar op te
zien is hoe, schetsmatig, de veranderingen er uit
gaan zien. We drukken het hier af, zodat ook alle
wijkbewoners zich hier een beeld van kunnen vormen.
Wat vindt u van de voorgestelde herinrichtingen
en toevoegingen in het gebied? Wat is uw mening
hierin? Laat het ons weten, wellicht komen we er
op terug in een komende openbare vergadering.
Graag reageren naar
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com

DIJKWACHTEN
Het team dijkwachten Venlo-Zuid zoekt uitbreiding met enkele nieuwe dijkwachten. Je wordt goed
ingewerkt en krijgt veilige regenkleding van het Waterschap Limburg. Het is geen moeilijk werk,
maar wel heel boeiend. Voor verdere informatie: neem contact op met Mart Peters, de dijkwachtcoördinator van Venlo-Zuid via martpeters@ziggo.nl Een stukje over de hoogwaterbescherming
kunt u vinden in de wijkkrant van april 2017 op pagina 11. Zie onze website!
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MONUMENT

Op de begraafplaats in Venlo komt een monument voor vroeg overleden kinderen. Het gaat
om kinderen die tot 1980 begraven werden in
een naamloos graf omdat ze niet waren gedoopt en om kinderen die voor de geboorte of
vlak na de geboorte zijn overleden en geen graf
hebben.
Omdat veel ouders niet weten waar hun kindje precies ligt begraven, heeft de Stichting Monument
Voor Nooit Vergeten Kinderen een plek gecreëerd
waar nabestaanden hun kind kunnen gedenken.
Het is een vorm van erkenning voor hun bestaan en
een plek van troost en herinnering voor de mensen
die dit is overkomen.
Het monument is een 3 meter hoge boom van cortenstaal, ontworpen door beeldend kunstenaar
Monique Bruls. In de boom hangen blaadjes, die
de overleden kinderen symboliseren. De blaadjes
kunnen worden voorzien van naam en geboortedatum zodat ze heel persoonlijk zijn.
Initiatiefnemers voor het monument zijn Annemie
Holla en Paul Gubbels. Beiden hebben een vroeg
overleden broertje gehad. Ze zijn op zoek gegaan
naar mensen die hen wilden ondersteunen bij het
realiseren van het monument. Zowel voor de uitvoering als voor de sponsoring.

Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van de
“Stichting Monument Voor Nooit Vergeten Kinderen” en tot het maken van een website.
Met de opbrengst van de blaadjes kan de stichting
de boom deels financieren.
Wilt u ons sponsoren zie dan onze website, ook
voor meer informatie:
www.nooitvergetenkinderen.nl
En hij vroeg: “Dus van iedereen op de wereld
is er maar een?” “Van iedereen op de wereld is
er maar een,” zei de moeder.

WWW.BEWONERSNETWERKVENLOZUID.NL
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VASTELAOVEND IN VENLO-ZUID DÉT IS DE KWAS!
Wij zijn Vastelaovesgezelschap De Kwas uit VenloZuid. Een bloeiende en nog
steeds groeiende carnavalsvereniging (wij praten
liever over vastelaovend)
midden in uw wijk.
Vanaf het jaar 1959 promoten wij de vastelaovend
in met name Venlo-Zuid en zijn daarmee de oudste buurt-gerelateerde vereniging in het stadsdeel
Venlo, die activiteiten op dit gebied organiseert. In
de beginjaren voortgekomen uit de misdienaars
van Stella Duce en residerend in het oude patronaatsgebouw aan de Hendrikxstraat, waar wij heden ten dage nog steeds al onze activiteiten organiseren.
Ons gezelschap telt op dit moment zo’n 50 leden
en 50 jeugdleden. Wij organiseren verschillende
vastelaovesevenementen vanuit diverse commissies, zoals de artiestencommissie, technische
commissie, sponsorcommissie enz. Iedere commissie draagt bij aan het succesvol organiseren
van deze evenementen voor u, als bewoner van
onze wijk.
In eerste instantie vergt de organisatie van de evenementen en het uitvoeren van de activiteiten met
name mankracht, die door de leden van De Kwas
gezamenlijk en vrijwillig wordt gedragen. In tweede
instantie zijn er ook financiële middelen nodig, die
allereerst door de leden zelf worden gegenereerd.
Dit doen zij door het betalen van contributie, maar
tevens door het belangeloos meewerken aan o.a.
het ophalen van oud papier in een gedeelte van
Venlo-Oost, het organiseren van gezellige kienavonden, barwerkzaamheden bij verschillende
evenementen, het ophalen van kerstbomen in
uw wijk en het rondbrengen van deze wijkkrant.
Daarnaast doen wij ook ieder jaar een beroep op
sponsoren en adverteerders die ons een warm hart
toedragen om zo, gezamenlijk, de vastelaovend in
Venlo-Zuid te behouden.
Wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke functie. Vandaar ook dat onze evenementen
en activiteiten zowel op jong als oud gericht zijn.
De ‘Jeug van De Kwas’ floreert als nooit te voren.
Onze dansgarde is tegenwoordig onderverdeeld in
drie groepen en voor de jeugdraad is er zelfs al een
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wachtlijst. Het is erg mooi om te zien dat het organiseren en samen beleven van de vastelaovend
ook volop onder de jeugd van onze wijk leeft. Tevens presenteren wij ons ieder jaar, de vrijdag voor
de vastelaovend, op De Zuidstroom en De Koperwiek door een hoog bezoek van onze Prins met zijn
twee adjudanten, de wijze Raad van Elf en natuurlijk ons jeugdtrio.
Daarnaast houdt een maatschappelijke functie ook
in dat we verzorgingshuizen en instellingen voor
gehandicapten jaarlijks met een bezoek vereren,
zodat ook zij de vastelaovend op hun wijze kunnen
vieren.

De Kwas is een gezelschap dat met de tijd meegaat en voortdurend wil vernieuwen, zonder de
tradities van vastelaovend uit het oog te verliezen.
Wij blijven voortdurend met veel energie en passie
werken aan onze, in de statuten vastgelegde, missie: het opwekken tot, levend houden, stimuleren
en organiseren van vastelaovend in het algemeen
en voor de bewoners van het stadsdeel Venlo-Zuid
in het bijzonder.
Kom dus gerust een kijkje nemen op:
• 1 februari om 19:45 uur tijdens het Pallesaotebal
met het uitroepen van het nieuwe trio.
• 8 februari om 13:30 tijdens het Mini-Pallesaotebal met het uitroepen van het nieuwe jeugdtrio.
• 19 februari om 19:30 tijdens de Prónkzittig met
zang, dans en verschillende buuttereedners.
Om onze evenementen zo toegankelijk mogelijk te
maken voor alle bewoners van onze wijk, vragen
wij hiervoor geen entree. Kijk voor meer informatie
over onze evenementen op www.dekwas.nl
Namens Vastelaovesgezelschap De Kwas
Evert Schnock
Voorzitter Pers & Propagandacommissie
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ZUIDPARELTJE

Op een droge decemberdag ben ik op bezoek
bij Mart Peters, schrijver van 20 Zuidpareltjes
de afgelopen 5 jaar. Dat vond Mart mooi en genoeg. Graag wil de redactie van de wijkkrant de
rubriek voortzetten, omdat er nog vele Zuidpareltjes zijn die Venlo-Zuid zo uniek en mooi
maken. Nu dus Mart zelf belicht, omdat hij zich
voor vele zaken inzet, waaronder diverse initiatieven in Venlo-Zuid.
Hoe goed ken je nu de bewoners van VenloZuid?
“De wijk is de grootste van Venlo met meer dan
10.000 inwoners en zo divers. Je kunt niet zeggen
dat ik de bewoners goed ken, maar er zijn zoveel
interessante mensen, die iets bijzonders gedaan
hebben, een mooi verhaal hebben en dingen voor
de gemeenschap doen. Personen die iets positiefs
en constructiefs laten zien. En dus geen gezeur
over hondenpoep en zo. De wijk zelf is zo complex
met z’n historie van tuinders en bedrijven zoals de
Enfa en Nedinsco. Er is veel nieuwbouw gepleegd
in enkele fasen zoals de sociale woningbouw van
de vele eengezinswoningen uit de zestiger jaren en
de nieuwbouw van Hagerbroek rond de eeuwwisseling. En er zijn vele groepen hier komen wonen.
Zelf kom ik uit Grubbenvorst en heb vroeger hier
nog gefietst en met mijn vader met de auto door
het kassengebied gereden over de Natteweg. Ik
woon hier sinds 2002 en ben van plan om hier nog
lang te blijven”.
Welke activiteiten heb je ondernomen?
“Ik heb van alles gedaan. Ik ben een aantal jaren
geleden gepensioneerd. De wijkraad van vroeger
vond ik soms meer een informatiekanaal van de
gemeente. Wanneer heb je nu echte inspraak. Ik
vind nu de burgerinitiatieven, de eigen kracht, erg
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door Roger Spitz

goed. Mensen lossen problemen zelf op. Ik heb
een wandel- en fietsgezelschap Los Vast Verband
voor 50+ opgericht die meestal vanuit Venlo-Zuid
start. Met asielzoekers van het AZC organiseerden
we ook wandeltochten. Ook sta ik aan de wieg van
Burenhulp en Repair Café Venlo-Zuid en van Welkom in Venlo-Zuid voor statushouders. Ik vind het
mooi dat dit initiatieven zijn die mensen verbinden
en dat geldt ook voor de kunst en cultuur. Op 4 juli
2020 wordt voor de vierde keer in de wijk het KuCuLoere festival georganiseerd van en voor VenloZuid. We maken het nu iets breder door ook deelnemers buiten de wijk te vragen. Zelf zit ik nog in
een koor, maar zing als een cultuurbarbaar. Ik vind
het ook mooi dat het gedicht over de drie ganzen
van Herman Verwey nu vereeuwigd is in de kerkhofmuur bij Hagerweike. Zo zit er veel talent in de
wijk. Verder ben ik actief in Museum de Locht als
pr-verantwoordelijke”.
Wat zou je willen veranderen?
Na enig nadenken komt Mart met het idee om veel
meer de grote voorzieningen bij de wijk te betrekken, zoals Fontys, VieCuri en Den Hulster. “Bij Den
Hulster heb je mooie opleidingen zoals Mode en
Design & Technology, bij Fontys wordt veel aandacht geschonken aan duurzaamheid en VieCuri
kan iets betekenen voor ‘De gezonde wijk’. Achter
het spoor hebben we ook nog de HAS, waar veel
kennis is omtrent voedsel. Er kunnen nog mooie
verbindingen gemaakt worden. Ik mis wel nog een
leuk café. Misschien kunnen we nog een aandelencafé oprichten met z’n allen”.
Zo blijft Mart nog bezig. Als zijn achternaam maar
goed wordt geschreven. Een sociaal en kunstminnend mens.
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BRAINERGY ROADHOUSE “DE LOODS”
Elke dinsdag, woensdag en donderdag zijn wij
brainergy roadhouse open van 14:00 uur tot
17:00 uur. Jongeren in de leeftijd van 10 jaar
10/m 15 jaar zijn welkom bij ons. Jongeren kunnen hier bij elkaar komen om te gamen, basketballen, voetballen, tafelvoetballen, pingpongen,
poolen en gewoon met elkaar te chillen.

“Ik vind het heel leuk om hier te komen, want je
hebt hier alles. Wanneer ik hier ben voel ik me vrij
om mezelf te zijn en om te doen wat ik leuk vind.
Ik vind het heel goed dat er iets voor jongeren is
gekomen, want dit zorgt er ook voor dat er minder
jongeren op straat hangen.”
Lisa Burhenne 12 jaar en
Aicha Lakhloufi 12 jaar
Lisa: “ Ik vind het altijd leuk om te komen. Er zijn
altijd jongeren aan het spelen. De begeleiders zijn
vriendelijk en doen ook mee. Ik kom elke dag wanneer het open is na schooltijd. Ik kan hier met mijn
vriendinnen komen. Jongens en meiden zijn allebei
welkom. Begeleiders houden alles goed in de gaten dat vind ik fijn.”

Mijn naam is Tamara en ik loop stage bij Assist Jeugdwerk. Ik ben in gesprek gegaan
met een paar jongeren die vaak langskomen
bij de Loods om te kijken waarom zij hier
graag komen. En ze vertellen hun mening.
Lars 12 jaar
Kom je graag langs bij brainergy roadhouse
en waarom?
“Ik vind het altijd leuk om langs te komen. Ik kom
vaker in me eentje en dan kom ik altijd wel bekenden tegen. Als ik hier kom dan kom ik voor te skate
en chillen met vrienden na schooltijd”.
Voel jij je veilig hier en hoe komt dat?
“Ik voel me zeker veilig hier. Dat komt vooral door
de begeleiders. Ik heb een goede band met hun
en zijn altijd heel vriendelijk en doen vaak ook mee
spelen”.
Hoe vaak kom jij hier in de week?
“Nu kom ik 1 tot 2 keer in de week langs. Eerst was
dit meer, maar nu mijn lesrooster is veranderd kan
ik helaas niet meer zo vaak komen dan eerst”.
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Aicha: “ Er is veel te doen voor jongens en meiden. Het is altijd gezellig en er is een gezellige sfeer.
Ik voel me veilig hier, want de begeleiders zijn de
hele tijd aanwezig. Ik kom altijd op woensdag en
donderdag na schooltijd met mijn vriendinnen. Dan
gaan we altijd skaten, basketballen of trefballen.
Natuurlijk kun je nog veel meer doen. Hier is veel
vrijheid en er zijn altijd jongeren.”
Ben jij ook tussen de 10 jaar en 15 jaar oud? En
wil je ook graag een keer langskomen met je
vrienden of vriendinnen, dan kom zeker langs!
Wij zijn gevestigd op de Kraanvogelstraat 38.
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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
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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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