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Geachte bewoners
Voor u ligt na een periode van vier jaar, weer
een Wijkkrant van Venlo-Zuid. In december
2013 heeft de gemeente Venlo ervoor gekozen om het toenmalige koverleg Venlo-Zuid
op te heffen, omdat dit de laatste jaren van
haar bestaan veel moeite had om wijkbewoners te betrekken en draagvlak in de wijk te
krijgen.
Een goede bewonersparticipatie in de wijk is
belangrijk en daarom hebben de wijkagenten,
de opbouwwerker en de stadsdeelmanager
van de gemeente Venlo, in januari 2013, verschillende in de wijk actieve partijen en personen uitgenodigd om deel te nemen aan het
bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
De bedoeling van dat netwerk is dat ieder in
de wijk actieve burger en partij op democratische wijze zijn of haar zegje kan doen over
in de wijk spelende zaken. Bij een partij kan
men denken aan bijvoorbeeld de woningstichtingen, de scholen, de politie, Wel.kom, maar
ook de diverse verenigingen. Die bijeenkomsten van het netwerk zijn zo’n vier maal per
jaar en worden voldoende van te voren aangekondigd (zie ook elders in deze Wijkkrant).
Tijdens zo’n plenaire vergadering kan men
een probleem of idee naar voren brengen, wat
kort besproken wordt en waarna besloten kan
worden dat er een werkgroep aan de slag gaat
met dat speciale thema. De bijeenkomsten
van die werkgroepvergaderingen zult u niet in
deze Wijkkrant aangekondigd zien. Wel kan
er op andere manieren aandacht aan besteed
worden, zodat u eventueel mee kunt praten
over dat thema.
Sowieso zijn alle wijkbewoners uitgenodigd
voor de openbare vergaderingen.
Lees verder op pagina 2 >>>
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IDEE OF ONTWERP
VOOR OP ONS
NIEUWE WIJKBLAD

Als u spreektijd nodig heeft vragen wij u om dat
samen met het onderwerp voor de vergadering
bekend te maken.
Aan het begin van dit stukje spraken we over een
periode van vier jaar zonder Wijkkrant. Het voormalige Wijkoverleg Venlo-Zuid bracht drie jaar
lang de zogenaamde Zuidwijker uit als vervanging
voor de vroegere Wijkkrant. Het huidig Bewonersnetwerk en de redactie heeft ervoor gekozen om
weer aan te sluiten bij het door de hele gemeente
gebruikelijk concept van de Wijkkrant. Die van
Venlo-Zuid was per slot van rekening ook de eerste Wijkkrant in mei 1996.

Wie van onze bewoners van Venlo-Zuid heeft/
hebben ideeën voor ons nieuwe wijkblad?
Na een paar jaren niet meer onze wijkbewoners
geïnformeerd te kunnen hebben over het reilen
en zeilen in onze wijk, heeft de gemeente groen
licht gegeven u weer te informeren over datgene
wat van belang zou kunnen zijn.
Onderwerpen voor de toekomst, maar ook hetgeen al heeft plaatsgevonden, zullen onder de
aandacht gebracht kunnen worden. Omdat niet
iedereen een abonnement op het dagblad met
lokaal nieuws heeft, of op een andere manier
geïnformeerd kan worden, is dit volgens ons een
goede zaak. Wij geloven dat dit ook door u op
prijs gesteld zal worden.

?

In deze voor u liggende editie treft u als vanouds
weer redactionele stukjes aan, verslagen van
bijeenkomsten en resultaten van werkgroepen.
Natuurlijk ook wat luchtigere stukjes kunt u vinden.
Ook willen wij u nadrukkelijk oproepen om zelf
actief te worden in de wijk en ons te laten weten
wat u bezighoudt.

Wij doen bij deze een OPROEP aan u om mee te
denken voor een nieuw ontwerp voor deze Wijkkrant. Het dient in de plaats te komen van de foto
van de kerk, de O.L.Vrouwe Kerk, die altijd als
duidelijk herkenningspunt voor Venlo-Zuid fungeerde. Op de frontpagina stond deze foto steeds
linksboven in de cirkel, nu staat er zolang een mooi
vraagteken.

Namens het bewonersnetwerk Venlo-Zuid,
de redactie

Pop-up beeldenpark
Venlo-Zuid

Uw ontwerp/idee zien wij met belangstelling
tegemoet en kunt u sturen naar het redactieadres; redactievenlozuid@hotmail.com of p/a
Anne Frankstraat 33, 5912HC Venlo.

In Venlo-Zuid is het initiatief ontstaan om een
beeldenpark te ontwikkelen.

Het beeldenpark biedt aan professionele kunstenaars uit de euregio Venlo de gelegenheid om
zich te presenteren met driedimensionale objecten. Kunstenaars kunnen een bepaalde periode exposeren en daarna zijn weer anderen aan de beurt. Hiermee hopen de initiatiefnemers een stimulans te
zijn voor de positie van beeldende kunstenaars in de euregio en voor de leefbaarheid van Venlo-Zuid
en de euregio Venlo.
Het beeldenpark gaat ontstaan in het Beatrixpark en de aangrenzende vijver aan de Ganzenstraat in
Venlo-Zuid. De gemeente Venlo en gemeente Nettetal zijn bij de aanpak betrokken. De gemeente
Venlo levert de facilitering ten aanzien van de inrichting van de expositieplekken in het park, de vereiste vergunningen en het transport van de kunstwerken.
Met basisschool De Koperwiek en met stichting Hagerweike is contact gezocht om te overleggen over
samenwerkingsmogelijkheden. De organisatie bestaat uit buurtbewoners Mart Peters en Ted Merkus.
De artistieke begeleidingscommissie bestaat uit de kunstenaars Ruud van der Beele (Arcen), Ruud
Simons (Blerick) en Manfred Mangold (Nettetal).
Mart Peters, e-mail mart@brasko.demon.nl
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Even voorstellen
Mijn naam is Ed Bastiaans en ik ben vrijwilliger van het in
januari 2013 opgerichte Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. Op
de plenaire vergadering van 5 februari j.l. hebben de overige leden mij gekozen tot voorzitter/gespreksleider. Mijn
belangrijkste taak is de coördinatie van de verschillende
werkgroepen en leiding geven aan de plenaire bijeenkomsten van het buurt- en bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Het netwerk bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit de wijk en vertegenwoordigers van scholen, winkeliers, verenigingen en gemeente. Zij bepalen tijdens de
gezamenlijke bijeenkomsten een doel, of formuleren een
probleem in de wijk. Er wordt vervolgens een werkgroep
gevormd die hiermee aan de slag gaat. Het mooie van
deze constructie is dat iedereen hieraan kan deelnemen,
een werkgroep kan starten en er ook weer mee kan stoppen als het doel bereikt is. Op dit moment zijn de volgende
werkgroepen volop in de weer met: Burenhulp, VenloZuid-Schoon, Communicatie, Verkeer, Ouderenbeleid en
Beeldenpark.
Ik ben 59 jaar en woon en werk in Venlo-Zuid en ben dus dubbel betrokken bij de wijk. Zowel als bewoner als winkelier is mijn ambitie een schone, veilige en leefbare wijk, waaraan we als bewoners in
samenwerking met scholen, verenigingen, winkeliers, en gemeente een gezamenlijke bijdrage leveren. Hiervoor wil ik mij inzetten. Als supermarktmanager van de mooie Albert Heijn winkel wil ik ook
graag mijn lokale betrokkenheid tonen en vind het belangrijk om ook een goede buur te zijn.
Het succes van een goed functionerend netwerk valt en staat volgens mij met een goede samenwerking tussen de bewoners en bovenstaande partners, want zij vormen het kloppende hart van een wijk.
Laten we samen trots zijn op Venlo-Zuid en dit ook uitstralen.
Ed Bastiaans

LEZERSREACTIES
De Wijkkrant verschijnt meerdere keren per jaar, het streven is 4x per jaar. Wilt u schrijven over
een onderwerp wat te maken heeft met Venlo-Zuid dan is dat van harte welkom. De artikelen
mogen niet specifiek verenigingsnieuws hebben of commercieel gericht zijn. De redactie behoudt
zich het recht voor om een artikel, in overleg met de schrijver, in te korten. Reageren op een artikel
dat in de Wijkkrant stond, en ingezonden brieven, kunnen geplaatst worden zonder naam en
adres, maar deze behoren wel bekend te zijn bij de redactie. De redactie heeft de vrijheid om
berichten, die beledigend of discriminerend zijn, niet te plaatsen. Anonieme brieven, of e-mailberichten gericht aan de redactie van de Wijkkrant, of aan het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, worden niet behandeld.
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VAN DE POLITIE
Bel M. 0800-7000 voor uw anonieme tips over misdaad!
Burgers kunnen via het gratis telefoonnummer 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.)
anoniem een misdrijf melden. De meldlijn is een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Dat is een platform waarin overheid, bedrijfsleven en werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn.
In de afgelopen 9 jaar zijn duizenden zaken opgelost met anonieme tips via de meldlijn ‘Meld Misdaad
Anoniem’ (M.). De meldlijn voorziet in een grote behoefte en mensen vertrouwen erop dat ze anoniem
blijven. Doordat de meldlijn is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting M. – en niet in dienst is van
de politie - kunnen de medewerkers als geen ander de belangen van haar melders behartigen.
De meldlijn is bedoeld als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om criminaliteit
te melden. De bedoeling is dat mensen, die kennis hebben van een misdrijf dat gepleegd is
of gepleegd gaat worden en die dit in de huidige situatie om een aantal redenen niet durven
te melden, dit wel melden door middel van de anonieme meldlijn. Redenen, die door mensen genoemd worden om in de huidige situatie misdrijven niet te melden, zijn onder
andere: angst voor represailles en confrontatie met de dader, omdat deze bijvoorbeeld tot
de eigen vriendenkring behoort en opzien tegen de eventuele consequenties die het naar
de politie gaan met zich meebrengt, zoals het getuigen in de rechtszaal.
Hoe werkt de meldlijn in de praktijk?
Een voorbeeld: iemand weet dat X betrokken is bij een brandstichting waarbij een groot
winkelcentrum in de as is gelegd. Deze persoon is een bekende van X en hij wil daarom niet
dat zijn naam bekend wordt. Hij belt 0800-7000 en vertelt zijn verhaal. De centralist aan de
telefoon neemt de melding op, vraagt zoveel mogelijk feiten over de brandstichting en over
de dader en geeft de informatie door aan, in dit geval, de politie ter plaatse en het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. De informatie die via Bel M. is verkregen, wordt
bekeken samen met alle andere informatie over de brandstichting. Het wordt dus onderdeel van het normale afwegings- en rechercheproces (politie) en schade-onderzoeksproces (verzekeraar). De laatste instanties zijn dan ook verantwoordelijk voor wat er met de
informatie wordt gedaan.
Maar ook andere, soms lichtere maar wel erg vervelende zaken, als bijvoorbeeld
brom(fiets)diefstallen of ergerlijke vernielingen komen hiervoor in aanmerking. Verder ook
inbraken, loverboy praktijken, hennepkwekerijen, dealadressen/locaties zijn voorbeelden.
De identiteit van de melder is en blijft onbekend bij politie en bijvoorbeeld verzekeraar.
Zo blijft iemand anoniem:
• zijn telefoonnummer is niet te zien.
• M. neemt geen telefoongesprekken op.
• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens (ook niet als je dit per ongeluk prijsgeeft).
• 1 op de 4 telefoontjes wordt een melding; bijvoorbeeld alleen als de tip niet naar 1 specifieke
getuige is te herleiden.
In Venlo-Zuid werken twee wijkagenten: Hans Moors en Dré Janssen. U kunt contact met een van de
wijkagenten opnemen: telefonisch: 0900-8844, email: wijkagent-venlo-zuid@limburg-noord-politie.nl
www.politie.nl, Facebook: wijkagent-venlo-zuid. Voor spoedeisende zaken kunt u 112 bellen.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

4

■

J a a rg a n g 1 9

■

n r. 1

■

maart 2014

Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Op de voorpagina heeft u al enkele zaken over dat netwerk kunnen lezen. Dat bewonersnetwerk
bestaat dus uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van o.a. buurtverenigingen, sportverenigingen,
scholen, kerk, politie, winkeliers, gemeente, Wel.kom enz. Eigenlijk iedereen die in onze wijk actief
is. Het netwerk valt binnen het project Huis van de Wijk en wordt een plek waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten, informatie delen en samenwerkingsverbanden ontstaan. Het is een netwerkgroep naar elkaar toe en legt verbindingen tussen bewoners en bewonersgroepen. Initiatieven die
spelen in de wijk kunnen samen met partners en de bewoners besproken en mogelijk gerealiseerd
worden. Belangrijk is dat bewoners die ondersteuning nodig hebben ook betrokken worden. In de
toekomst kan zich dit verder ontwikkelen naar het zich verantwoordelijk voelen voor de wijk, voor
elkaar, met elkaar.
Het bewonersnetwerk Venlo-Zuid is in
2013 al vier maal bij elkaar geweest en in
2014 ook al op 5 februari. Die bijeenkomsten werden druk bezocht door tussen de 20 en 35 personen. Verdere bijeenkomsten staan gepland op 14 mei, 3
september en 3 november.
Voor de vergaderlocatie verwijzen wij u
naar de website, bewonersnetwerkvenlozuid.nl.
Het afgelopen jaar zijn er diverse werkgroepen actief geworden en van verschillende leest u elders in deze Wijkkrant over hun activiteiten.
Werkgroepen waren bijvoorbeeld: Verkeer, Communicatie en Structuur,
Burenhulp Venlo-Zuid, Venlo-ZuidSchoon, werkgroep Voorzitter en een
Werkgroep voor dagbesteding ouderen.
Op pagina 3 heeft u kunnen kennismaken met de kersverse voorzitter van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, dhr. Ed Bastiaans, daarmee is
ons netwerk ook het eerste bewonersnetwerk wat zo ver is dat er al structuur zichtbaar wordt en dat
zich samen met de partners, op continuïteit zal richten.
Voorop staat dat ieder in de wijk kan en mag deelnemen binnen dat netwerk, binnen de democratische
principes die gelden in onze maatschappij.
Wilt u aan een bijeenkomst deelnemen en meedenken over de wijk, of wenst u het verslag van de plenaire vergadering te ontvangen dan kunt u zich melden bij het secretariaat, bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com of 077-3540745.
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Venlo-Zuid-Schoon
In januari 2013 is in onze wijk het “Bewonersnetwerk Venlo-Zuid” opgericht met o.a. vrijwilligers die
de bewoners van Venlo-Zuid vertegenwoordigen. Zij bepalen een doel of formuleren een probleem
in de wijk. Vervolgens worden er werkgroepen gevormd die aan de slag gaan om dit aan te pakken
of op te lossen.
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon is in
het leven geroepen omdat de
gemeente Venlo sinds januari 2012
gestopt is met het opruimen van
zwerfafval en onze wijk steeds vuiler
wordt. Dagelijks bezoeken duizenden
mensen de winkels, scholen en verenigingen in onze wijk en laten een spoor
van zwerfvuil achter.
Wij hebben als werkgroep de belangrijkste knelpunten in beeld gebracht
en hebben reeds enkele mooie stappen gezet om de overlast van zwerfafval tegen te gaan. Winkeliers houden op dit moment het gedeelte
rondom het winkelplein schoon en
opgeruimd. Scholen organiseren een
paar keer per jaar schoonmaakacties.
De broodjeswagens ruimen rondom
hun standplaats op. Op 9 maart 2013
(landelijke opschoondag) hebben we
met enkele vrijwilligers een gedeelte
van de wijk schoongemaakt. Op 7
september heeft een grote groep van
25 vrijwilligers de hele wijk ontdaan
van zwerfafval.
Op 29 maart 2014 gaan we dit succes
voortzetten. Wij zijn hierover in
gesprek met scholen, gemeente,
woningcorporaties, verenigingen,
bureau Halt en reclassering om meer samenwerking en draagvlak te creëren. Wij vragen nadrukkelijk
wijkbewoners om deel te nemen. Aanmelden via e-mail bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
Ons doel is een schone, leefbare wijk waaraan we samen als bewoners een bijdrage leveren.

Ons streven is dat iedereen zelf zijn eigen stukje rondom
de woning schoonhoudt.
Werkgroep Venlo-Zuid-Schoon.
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Werkgroep verkeer
Een van de groepen die binnen het bewonersoverleg actief is, heeft de mooie naam “Werkgroep
verkeer Bewonersnetwerk Venlo-Zuid” gekregen. Deze groep is ontstaan doordat al vanaf het begin
in de netwerkbijeenkomsten er door diverse mensen aandacht gevraagd wordt voor verkeersveiligheid. Een logisch gevolg van een grote wijk waar veel mensen wonen die zich allemaal te voet, met
de fiets of per auto verplaatsen. Verder nog de toeleveranciers van de diverse winkels en bedrijven,
scholen en doorgaande wegen. Genoeg om op sommige plaatsen een gevoel van onveiligheid te
creëren.
Oplossen is echter wat anders, soms is dit wel mogelijk maar kost het veel geld en soms is oplossing niet echt mogelijk. Als werkgroep hebben we een inventarisatie van onveilige situaties gemaakt
en hieruit een top 5 gefilterd. Deze hebben we onder de aandacht van de betrokken wethouder en
de afdeling verkeer van de gemeente gebracht.
Het betrof eigenlijk 3 hoofdproblemen:
• te hard rijden
• onveilige oversteken
• veiligheid rond scholieren en
scholen
We hebben van de gemeente inzage
gekregen in een groot aantal verkeersmetingen waaruit we konden
zien of er te hard gereden wordt. De
conclusie is dat er op iedere weg wel
eens te hard gereden wordt. Maar
ook dat op de meeste wegen die
genoemd werden als onveilig, verreweg de meeste mensen zich goed
aan de maximale snelheid houden. De gemeente gebruikt deze metingen ook om, indien nodig, of
bij een renovatie van een weg, al of niet snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. Als dit alles
niets uithaalt, zal de politie handhavend moeten optreden.
Met de onveilige oversteken zijn we niet verder gekomen. Wij wilden graag meer beschermde oversteekplaatsen (zebra’s) over de Emmastraat. De gemeente heeft ons overtuigd dat dit voor deze
straat een schijnveiligheid is, die de veiligheid uiteindelijk niet verbetert.
De veiligheid rond scholieren en scholen is pas sinds kort opgepakt, omdat we daarvoor een andere
groep mensen en contactpersonen nodig hebben.
Ook al heten we werkgroep verkeer, het is zeker geen structurele groep die alle verkeersproblemen
van Venlo-Zuid oplost. Maar meer een verzamelnaam van in wisselende samenstelling betrokken
buurtbewoners, waar nodig aangevuld met professionals van gemeente of politie, die zich over een
specifiek probleem buigen en proberen dit te op te lossen.
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Kinderboerderij Hagerhof in Venlo-Zuid
Vandaag ben ik voor onze krant bij Monique Zegveld, locatiemanager van de Kinderboerderij
Hagerhof in Venlo-Zuid. Op 6 februari j.l. heeft zij
een uitleg gegeven bij het bewonersnetwerk van
Venlo-Zuid. De redactie heeft gevraagd of er een
interview mocht worden afgenomen. En deze
afspraak is gemaakt.
Monique is sinds 3 jaar locatiemanager. Zij is 53
jaar, heeft drie kinderen en wordt deze zomer oma.
Van huis uit is zij therapeut en is getraind om
veranderingsprocessen
aan te sturen en te begeleiden. Bij de veranderingen op de Hagerhof
komt dit goed van pas!
Zij heeft een marketingsopleiding achter de rug
en op het moment rondt
zij een managementopleiding af.
De kinderboerderij
vroeger
Ik vraag haar om iets
over de historie van de
kinderboerderij te vertellen. Hoewel ze nog niet
zo lang locatiemanager
is, vertelt ze toch over de
bijzondere oprichting
zo’n 35 jaar geleden. Er
was een initiatief om de
kinderboerderij op te
richten om aandacht te geven aan kinderen voor
dier en milieu. De gemeente had als voorwaarde
voor de oprichting gesteld dat aan educatie
gedaan moest worden. Er heeft op deze locatie
een oude boerderij gelegen. Misschien is dit onderwerp iets voor een volgend nummer van de krant.
De kinderboerderij groeide uit, er kwamen meer
dieren en lessen en dat betekende ook dat er
steeds meer medewerkers nodig waren. Na het
eerste varken Stella, diende het beroemde varken
Miep zich aan. Vooral op de woensdagen en in het
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weekend werd de kinderboerderij druk bezocht
door kinderen uit de wijk; voor een kinderfeestje,
om op woensdagmiddag te knutselen, of gewoon
de dieren te bezoeken en te spelen! Ook scholen
volgden met hun leerlingen les over dieren, natuur
en milieu. En natuurlijk het aaien, voederen en
bekijken van de dieren heeft een grote aantrekkingskracht. Er kwamen ook speeltoestellen.
Er waren verschillende jaarlijkse activiteiten,
zoals het schaapsscheren, de lentedag, dierendag…Inmiddels ontstond er een groep van
50 vrijwilligers die zich
met de verschillende
onderdelen van de kinderboerderij bezighoudt.
Veranderingen
Monique vertelt dat
ongeveer 4 jaar geleden
duidelijk werd dat de
kinderboerderij op last
van de gemeente bij
Wel.kom weg moest. Er
zijn verschillende mogelijkheden onderzocht;
van zelfstandig verder
gaan tot het vinden van
een goede partij om de
Hagerhof over te
nemen. Aan het voortbestaan van de kinderboerderij mocht natuurlijk niet getornd worden!
Peter Broekmans en Vivian Kersten van Rendiz
hebben de stichting Hagerhof gekocht en vormen
nu het bestuur. In dezelfde periode kondigde de
gemeente aan de subsidies in snelle stappen
terug te brengen tot nul. Wat en hoe wordt de toekomst van de kinderboerderij?
Twee basisvoorzieningen zullen blijven, de kinderboerderij en de educatie. De kinderboerderij
heeft nog een bijzondere functie: er worden
authentiek Nederlandse landbouwhuisdieren
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gehouden; daarmee wordt het kwetsbaar natuurlijk erfgoed voor iedereen in stand gehouden.
Kinderen kunnen de dieren knuffelen, maar ook
zien wat hier in de omgeving thuishoort. Wij willen
bijdragen dat kinderen weten waar voedsel en
materialen zoals wol vandaan komt. We willen dat
kinderen leren dat zij invloed kunnen uitoefenen
op de wereld door er weet van te hebben en van
daaruit keuzes te maken. Maar vooral vinden we
het zelf ervaren, ontdekken, verwonderen en
beleven heel belangrijk!

gelegd, dat we meer evenementen hebben; ik
denk ook aan het bieden van een podium voor
jeugdorkesten (concert tussen de dieren) of schildercursussen. Dat er veel volgers komen op onze
faceboekpagina: kinderboerderijhagerhof
Men wordt dan op de hoogte gebracht van de
geboortekalender van de dieren en van de activiteiten zoals op 6 april, wanneer de lentedag is met
het laten zien van alle pasgeboren dieren.
Houd onze Facebookpagina en website, kinderboerderijhagerhof.nl goed in de gaten, dan blijf je
helemaal op de hoogte en weet je ook wanneer je
de eerste pannenkoeken kunt eten!

Het houden van dieren kost veel geld, denk aan
voedsel, behuizing, dierenarts en dergelijke en
daar is geld voor nodig. We hebben dan mogelijkheden om dieren te adopteren, vriend te worden
en giften te spenderen. Maar ook denken we met
een pannenkoekenhuis en uitgebreidere recreatie
hierin wat op te kunnen vangen.
Wat kunnen bewoners uit Venlo-Zuid verwachten?
We bieden hier het natuurlijk spelen aan, ontdekken wat de omgeving te bieden heeft. We organiseren diverse workshops die te maken hebben
met voedsel, natuur en milieu zoals een wolworkshop of brood bakken en kaas maken.
We begeleiden actieve excursies bijvoorbeeld
naar het Joamerdal; een leuke tocht waarbij je
onder andere grondboringen kunt doen. Aan de
opbouw van de grond is de geschiedenis van een
gebied af te lezen. Zo zou je zomaar een stukje
Romeins verleden tegen kunnen komen…
Er zijn ook de jaarlijkse evenementen zoals het
schaapsscheren, de lentedag, speurtochten, dierendag, de verjaardag van Miep…
In de toekomst denken we ook aan ruilbeurzen
voor bijvoorbeeld kinderkleding, organiseren van
een boerenmarkt met streekproducten en concerten in de wei.
Bewoners uit Venlo-Zuid kunnen dichtbij huis
heel prettig vrijwilligerswerk doen. Je bijdrage
leveren om anderen een fijne les of een leuke vrije
tijd te bezorgen, en werken in een prettige en ontspannen sfeer.

Dauwtrappen
en fietsen
op Hemelvaartsdag
Wandel- en fietsgezelschap Los Vast Verband
organiseert op Hemelvaartsdag 29 mei dauwtrappen en een fietstocht vanuit speeltuin
Hagerweike in Venlo-Zuid. We gaan proberen
om na afloop van het dauwtrappen een gezamenlijk ontbijt te organiseren in de speeltuin.
Volg de informatie op www.hagerweike.nl.
Opa’s, oma’s, vaders, moeders en kinderen
zijn welkom.
Vertrek dauwtrappen (ca. 5 km) om 7:00 uur.
Vertrek fietstocht (ca. 45 km) om 10:00 uur.
Vertrek en terugkomst in speeltuin Hagerweike, Broekhofpad 2, Venlo-Zuid. Deelname
dauwtrappen kost € 2,-- per deelnemer. Deelname fietstocht € 3,50 per persoon. Contactadres: Mart Peters, e-mail mart@brasko.
demon.nl

Wat zou je dit jaar graag gerealiseerd willen
zien?
Dat het pannenkoekenhuis open gaat, dat de
speeltuin is uitgebreid, dat de speelweide is aan-
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Burenhulp Venlo-Zuid
Burenhulp Venlo-Zuid stelt zich ten doel aan elke buurtbewoner van
Venlo-Zuid ondersteuning te bieden voor zover dit door vrijwilligers
kan worden gerealiseerd.
De vrijwilligers van de burenhulp verzorgen eenmalige hulp, bijvoorbeeld:
• kleine technische klussen in en rond het huis
• winterdienst (bijv. stoep sneeuwschoonmaken)
• persoonlijke begeleiding (bijv. naar ziekenhuis, bioscoop, voetbalwedstrijd)
• een buurtbewoner die meegaat naar een vereniging of activiteit in Venlo-Zuid
• eenvoudige administratieve hulp
• boodschappenservice.
Burenhulp Venlo-Zuid is gestart op 1 oktober 2013. Sinds die tijd helpen we gemiddeld een à twee
bewoners per week. We hebben mensen bijvoorbeeld geholpen met het verplaatsen van een wasmachine, het ophangen van een rolgordijntje, begeleiding naar het ziekenhuis, het bijvullen van het water
van een verwarmingsinstallatie, het ophangen van een paar lampen, boodschap doen, kleine reparatie van een tuinhek, enzovoort.
Hoe bereikt u ons?
De Burenhulp Venlo-Zuid is op verschillende manieren te bereiken. Elke woensdagmorgen van 10.0012.00 uur staan vrijwilligers de wijkbewoners persoonlijk te woord in het speeltuingebouw Hagerweike, Broekhofpad 2. Inmiddels hebben verschillende wijkbewoners de weg al weten te vinden naar
dit spreekuur.
Daarnaast is de burenhulp van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar
via Sensoor Telehulp Limburg: 077-3548888. De
meeste hulpvragen komen binnen via Sensoor. Zij
noteren de hulpvraag en sturen deze per e-mail door
naar de burenhulp. De vrijwilligers van Sensoor doen
dit op een fantastische manier: to the point, accuraat
en snel.
De Burenhulp is ook via e-mail goed bereikbaar: burenhulpvenlozuid@gmail.com
We hebben een eigen facebookpagina gemaakt. Kijk voor onze actuele informatie maar eens op www.
facebook.com/burenhulpvenlozuid
Vrijwilligers en de 3 B’s
Inmiddels zijn bijna 25 mensen vrijwilliger voor de Burenhulp Venlo-Zuid. In oktober 2013 vond een
eerste bijeenkomst plaats met de vrijwilligers. Toen is gesproken over de manier van werken en welke
bijdrage elke vrijwilliger kan leveren. In januari en maart 2014 zijn de vrijwilligers opnieuw uitgenodigd
voor een gezellige en leerzame avond. Op deze manier draagt het bestuur van Burenhulp Venlo-Zuid
zorg voor de belangrijke 3 B’s van vrijwilligerswerk: Begeleiden, Binden en Boeien.
De vrijwilligers doen hun werk gratis. Kosten, die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening (bijvoorbeeld benzinegeld voor begeleid ziekenhuisbezoek, tuingereedschap, reparatiematerialen, enz.),
moeten uiteraard door de hulpvrager worden betaald.
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HUISARTSENPRAKTIJK VENLO-ZUID IN DE STEIGERS
Het is u waarschijnlijk al opgevallen:
de Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid
wordt verbouwd! Aan de voorkant
van het hoofdgebouw worden 4
spreekkamers bijgebouwd en een
oogheelkunde-kamer. Dit is nodig
omdat het oorspronkelijke gebouw te
klein is. Er wordt steeds meer zorg
vanuit het ziekenhuis verplaatst naar
de eerste lijn, waardoor we ook meer
medewerkers moeten huisvesten.
Voorbeelden hiervan zijn zorg voor
patiënten met diabetes, COPD en
preventie van hart- en vaatziekten.
Ook ouderenzorg gaat een belangrijke plaats innemen waarbij we voorzieningen proberen te scheppen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Verder zal in de
loop van het jaar praktijkondersteuning GGZ ingezet gaan worden, dit is psychologische hulpverlening in de basiszorg. Op deze manier proberen we het aanbod van eerstelijnszorg zo ruim mogelijk aan te bieden, dichtbij de patiënt, in de wijk.
Tijdens de verbouwing zult u af en toe overlast hebben, we hopen op uw begrip. Afhankelijk van de
weergoden hopen we dat de verbouwing begin mei klaar zal zijn. Wij verwachten dat wij u op deze
manier de komende jaren nog meer van dienst kunnen zijn met een volledig aanbod van optimale
eerstelijns-geneeskundige zorg.
De medewerkers van HUISARTSENPRAKTIJK VENLO-ZUID

WIJKTEAMSPREEKUUR VENLO-ZUID
Om meer service te bieden aan de inwoners van Venlo-Zuid wordt het wijkteamspreekuur gehouden. Het team werkt daarin op efficiënte wijze samen en stimuleert daarmee de verbondenheid van
de bewoners met hun wijk waardoor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk worden vergroot.
Tijdens het wijkteamspreekuur kunnen inwoners van Venlo-Zuid terecht voor meldingen, klachten,
vragen. U treft daar onder andere de wijkagenten, de opbouwwerker, de stadsdeelmanager en ook
zal vaker iemand van de woningstichting aansluiten.
Het spreekuur is niet bedoeld voor meldingen zoals achterstallig groenonderhoud, losliggende
stoeptegels en niet werkende straatverlichting. Hiervoor kunt u melding doen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Venlo op het telefoonnummer 14 077 of per email aan info@venlo.nl
Voor het doen van aangifte van een strafbaar feit dient men een afspraak te maken via het algemene
politienummer 0900-8844. Veel aangiftes kunnen overigens ook gedaan worden via internet.
De openingstijd van het spreekuur is wekelijks op donderdag van 11.30 uur tot 13.00 uur,
locatie Zuidpilaar, Reigerstraat 2 Venlo-Zuid.
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Het Huis van de Wijk, hoe en wat
Achter de schermen wordt er door veel mensen (zowel professionals als ook actieve mensen in Venlo)
gewerkt aan de voorbereiding op de nieuwe wetten en regels die met ingang van 1-1-2015 van kracht
zullen zijn. De gemeente wordt verantwoordelijk voor een aantal zaken en zal bestaande professionals
inschakelen voor expliciete taken en werkzaamheden. Een van de onderdelen waarmee gewerkt
wordt om binding in de wijken (hernieuwd of juist blijvend) in te zetten is het Huis van de Wijk.
Wat is een Huis van de Wijk?
Het Huis van de Wijk is onder andere een (veelal
bestaand) inlooppunt voor iedereen in de wijk. Hier
tref je buurtgenoten, hulpverleners, vrijwilligers, professionals, er is altijd wel iemand. Er worden in het
Huis van de Wijk allerlei activiteiten georganiseerd
voor jong en oud. Daar kun je gezellig aan meedoen
of juist helpen. Ook als je zelf een leuk idee hebt kun
je dat daar verder vorm geven. In het huis van de wijk
is dus een hoop bedrijvigheid. Ook kan er informatie
en advies gevraagd worden over de meest uiteenlopende zaken rondom: Wonen, Werken, Welzijn, Zorg
en Jeugd. Het is de dichtstbijzijnde plek voor als je hulp en/of advies nodig hebt.
Netwerk van mensen
In het Huis van de Wijk helpen bewoners elkaar. Toch zijn er ook vragen of problemen die niet kunnen
worden opgelost door mensen uit de buurt. Soms is er professionele ondersteuning in iemands persoonlijke situatie nodig. Dan komt u terecht bij het Sociaal Wijkteam, dat ook vanuit het Huis van de
Wijk werkt. Het Sociale Wijkteam bestaat uit professionals met kennis op de verschillende gebieden:
Wonen, Werken, Welzijn, Zorg en Jeugd, aangezien de gemeente geen expert is op al deze gebieden.
In zo’n wijkteam zit bijvoorbeeld een buurtcoördinator van de woningbouwvereniging, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige en een werkcoach van de gemeente. Heb je een probleem dat je niet kunt oplossen, dan helpt het sociaal wijkteam je met het vinden van een passende
oplossing. Zij kennen de wijk en haar informele en professionele netwerk en houden zo de lijntjes kort
en kunnen snel schakelen. Je krijgt een vast aanspreekpunt uit het team, dus je hebt niet met het hele
team te maken.
Ook het buurt en bewonersnetwerk is een onmisbaar netwerk in de buurt, waarbij mensen uit de buurt
makkelijk met professionals (met uiteenlopende expertise) en ondernemers samenkomen om de
buurtproblemen, maar zeker ook initiatieven, met elkaar te bespreken en op te pakken. Samen bereik
je immers meer.
Is er in Venlo-Zuid een Huis van de Wijk?
Ja, in Venlo-Zuid zijn in ieder geval twee huizen van de wijk aangewezen waar verschillende soorten
activiteiten zijn en soms ook nog verder ontwikkeld worden. In Crescendo is dagelijks tussen de middag een maaltijd (tegen een vergoeding) voor mensen die daar behoefte aan hebben. Tevens worden
activiteiten voor bewoners, maar ook omwonenden, georganiseerd en uiteraard is er een open inloopmogelijkheid voor iedereen waardoor omwonenden en bewoners onder het genot van een (zeer
betaalbaar) kopje koffie elkaar makkelijk kunnen ontmoeten.
De Zuidpilaar, de Zwanehaof, De Zuidhoek en Sinselhof samen zijn van oudsher een bolwerk waar
activiteiten en ontmoeten plaatsvinden. Ook dit is één groot Huis van de Wijk en met de geplande
initiatieven om iedereen in de wijk zelf regie te geven voor goede ideeën en initiatieven zal dit alleen
nog maar meer kunnen worden in een stad van actieve mensen.
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We zijn nog niet helemaal klaar.
Natuurlijk lijkt 1-1-2015 nog ver weg, maar er moet ook nog veel gebeuren om de veranderende rol van
de gemeente in te zetten en te vertalen en de nodige inzet van professionals en actieve mensen samen
te brengen. De gemeente Venlo heeft voor het aansturen van de huizen van de wijk verschillende Kwartiermakers aangetrokken die met hun frisse blik de gemeente helpen om de nodige verantwoordelijkheid
rondom de huizen van de wijk in te zetten. Deze verbindende en opbouwende taakstelling is een zware
klus vol uitdaging en kansen om zo weer zelf de regie van de mensen in eigen hand te laten krijgen.
Er zal vanaf nu regelmatig meer berichtgeving verschijnen waarbij in Venlo-Zuid de twee aangewezen
huizen van de wijk als uitvalsbasis worden ingezet. Het Huis van de Wijk is voor iedereen!

Goed onderwijs in een goed gebouw
Basisschool de Zuidstroom zal zich over ongeveer 1,5 tot 2 jaar in een nieuw gebouw gaan
huisvesten. Dit gaat gebeuren aan de Pastoor
Op Heijstraat, daar waar nu nog het oude
gebouw van de voormalige BS de Verrekijker
staat. Het gebouw zal niet alleen dienstbaar zijn
als schoolgebouw. Het wordt een IKC (Integraal
Kind Centrum). In het gebouw zijn meerdere activiteiten gedurende de dag te zien.
BS de Zuidstroom zal het onderwijs blijven
geven voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Ons
onderwijs is goed en zal in een goed toegerust
gebouw alleen maar beter worden. Mede doordat Spring Kinderopvang ook in het gebouw
komt te zitten met hun kinderopvang en peuterspeelzaal, kunnen we de kinderen nog beter volgen in hun ontwikkeling. Het is voor Spring (psz
Spetter) en de Basisschool (de Zuidstroom) de
kans om samen uw kind in een fijne leeromgeving optimaal te begeleiden. Wij kunnen nu al
met onze goed toegeruste leerkrachten eigentijds onderwijs geven. Dit kan straks in een nieuw
gebouw met betere faciliteiten alleen maar verder vooruitgaan.
Het gebouw wordt een gebouw met meerdere
faciliteiten. Er komt een bibliotheek in het
gebouw, er is ruimte voor mensen uit de buurt
om van het gebouw gebruik te maken, via het
bewonersnetwerk Venlo-Zuid zijn de eerste contacten opgestart.
Verder willen we de kinderen in het gebouw
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bewust laten worden over het verantwoord
omgaan met materialen. Het gebouw wordt ook
zo gebouwd dat kinderen leren in het gebouw.
De kinderen leren dat materialen hergebruikt
kunnen worden, dat ze zien dat de natuur kan
zorgen voor een goed binnenklimaat en dat ze
als toekomstige volwassen burgers slim omgaan
met natuurlijke en recyclebare materialen.
Buiten al deze ontwikkelingen laten de resultaten
van de laatste periode zien dat de Zuidstroom
steeds beter scoort. Zowel het individuele kind
als de groepen totaal laten steeds betere resultaten zien. We zijn daar trots op en blijven daar keihard met uw kind(eren) aan werken. Wij willen uw
kind goed toegerust, kansen bieden voor de toekomst. Dat doen we nu en dat willen we optimaal
blijven doen ook in het nieuwe gebouw. Om een
beeld van de school te krijgen is er altijd een
mogelijkheid om een afspraak te maken. Tijdens
schooltijd kunnen we u dan de onderwijsprocessen in ons gebouw laten zien. Voor verdere gegevens kunt u onze website raadplegen: www.
dezuidstroom.saam.nl
Gezien het tijdspad verwachten we op zijn
vroegst in augustus 2015 in het nieuwe gebouw
te zitten. We houden er ook rekening mee dat we
in januari 2016 gaan starten in het nieuwe
gebouw. Verder zullen we u later, wanneer het
tijdspad meer concreet is, u hierover berichten.
Koen Kemps (directeur)
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PUZZEL

Koken voor en met wijkbewoners
Op vrijdag 25 april start het project “koken voor en met wijkbewoners”. Het project is bedoeld
voor wijkbewoners die graag met en voor elkaar iets willen betekenen.
We starten met een drietal kookactiviteiten. Wilt u graag voor een ander koken? Vindt u het fijn
dat er voor u gekookt wordt? Houdt u van gezellig samenzijn? Jong en oud, samen of alleen,
met of zonder beperking, het maakt niet uit. U bent van harte welkom.
Voor informatie kunt u terecht bij Heidi Bartels 06-12529995
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Bewonersnetwerk Venlo-Zuid eigen website
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest; hoe kunnen wij de bewoners van Venlo-Zuid nog beter
informeren over het reilen en zeilen in onze wijk, buiten de informatie via week- of dagbladen, de
beeldkrant of de facebookpagina van Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Met trots maken wij dan ook bekend dat Venlo-Zuid binnenkort een eigen nieuwe website heeft, met
niet alleen een modern en mooi design, maar ook een site waar actuele informatie op te vinden is, en
nieuws over projecten die gaan plaatsvinden of projecten die zijn afgerond, de werkgroepen en allerlei
algemene informatie waaronder vele links in Venlo-Zuid.
Het zal u niet ontgaan zijn, Venlo-Zuid is meer en meer actief, het Bewonersnetwerk is in het leven
geroepen om de betrokkenheid en cohesie van de wijk te vergroten, iedereen is welkom om de plenaire bijeenkomsten bij te wonen, en zich aan te sluiten bij een van de bestaande werkgroepen of een
eigen idee naar voren te brengen. Natuurlijk kan in een wijk, waar mensen zo actief zijn, een mooie site
niet ontbreken.
Wij denken dan ook op deze manier nog beter de inwoners van onze wijk te kunnen informeren,
de website is gebruiksvriendelijk en heeft een overzichtelijk keuzemenu. Hopelijk zult u veelvuldig
gebruik gaan maken van onze mooie website.
U kunt de website vinden op www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl

Open inloop zondagmiddag op Sinselhof
Het zal u niet verbazen dat er steeds meer aandacht is voor elkaar binnen de verschillende wijken. Als
onderdeel van het ”Huis van de Wijk” zet Sinselhof met vreugde de deuren naar de buurt verder open.
Een aantal wijkbewoners heeft de weg naar onze zondagmiddagactiviteiten inmiddels gevonden. Ook
u bent van harte welkom en u kunt kiezen uit een grote variatie activiteiten, zoals: een mooi stukje live
muziek of een creatieve bloemschikmiddag, lekker ontspannen bij onze prijskienmiddag of ouderwets
genieten tijdens de borrelmiddag.
Ons/uw programma ziet er als volgt uit:
02 maart
09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

Borrelmiddag
Bloemschikken
Prijs kienen
Live muziek “Drive In”
Open inloopmiddag

04 mei
Borrelen
11 mei
Bloemschikken
18 mei
Muziek klassiek
25 mei
Prijs kienen
		

06 april
13 april
20 april
27 april

Borrelmiddag
Bloemschikken
Pasen
Live muziek “Drive In”

01 juni
08 juni
15 juni
22 juni
29 juni

Borrelen
Bloemschikken
Prijs kienen
Muziekmiddag
Open inloop

Elke zondagmiddag tegen de klok van half drie op Reigerstraat 4.
Nog een vraagje? Bel gerust: 077-3567035
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COLOFON
Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

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.
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
(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
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Parkeerbeheer (algemeen) 14 077
Wijkgericht werken 14 077
Stadswacht Venlo 14 077
Politie basiseenheid Tegelen 0900-8844
Wijkagenten Venlo-Zuid 0900-8844
e-mail Wijkagent-Venlo-Zuid@Limburg-Noord.politie.nl
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar de gemeentelijke
informatiepagina in De Trompetter / E3 Journaal. 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
in de zomer van 2014.
Inzenden van kopij voor
dat nummer naar het
redactieadres of via e-mail .

