Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

4-9-2019

Aanwezig: 26 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar

1.

Welkom/vaststellen agenda.
Welkom door de voorzitter in deze voor ons nieuwe ruimte, de algemene ruimte van
de Zuidpilaar. We zitten hier omdat we hopen dat er geen overlast is van
ventilatoren/vrieskasten. Er zijn ook weer een aantal nieuwe gezichten. Op voorstel
van Marinka Coenders houden we een kleine voorstelronde. Zij is al eenmaal eerder
geweest, maar kent toch nog niet ieder of de hoedanigheid waarin iedereen hier is.
Voor het eerst zijn hier dhr. en mevr. Janssen, wonen al 5 jaar in de wijk op de
Tegelseweg. Ook mevr. Clerx uit de Rodestraat komt eens kijken.
Verder is wijkwethouder Alexander Vervoort aangesloten. Hij had deze keer ruimte in
z’n agenda.
Tijdens de voorstelronde vraagt Gerard Cornelissen aandacht voor het idee om de
website af te drukken.

2.

Mededelingen (kort).
Werkgroep ambities Venlo-Zuid
Op de plenaire vergadering van het Bewonersnetwerk op 05-06-2019 hebben Linda
en Ed een presentatie verzorgd over de wens meer bewoners bij de wijk te betrekken.
Deze wens is voortgekomen uit een evaluatie van het wijkspreekuur en de ronde met
de Tipi. Hieruit zijn tijdens een brainstormsessie 3 actiepunten voortgekomen. Een
van de actiepunten was: ambities van Venlo-Zuid; brainstorm/kettingbrief/ambitieboek
voor alle inwoners van Venlo-Zuid om dromen en ideeën op te halen.
Voor deze werkgroep hebben Roger, Ted, Jack en Ed zich opgegeven. Leon sluit
namens de gemeente aan. Vorige week woensdag is de werkgroep voor de eerste
keer bij elkaar gekomen om de werkwijze en richting te bepalen. We hebben het
gehad over hoe we het zouden kunnen gaan aanpakken, ideeën uitgewisseld en
gekeken hoe we gebruik kunnen maken van de wijkanalyse van de gemeente en de
opbrengst van het buurtcafé. Ook hebben we het gehad om eventueel de werkwijze
van andere wijken over te nemen, b.v. Venlo Oost.
We zijn tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om eerst meer info en advies
te verzamelen om een goede start te maken. Hiervoor benaderen we de
Vereniging Kleine Kernen Limburg, VKKL is de vereniging die is opgericht om
initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit
van dorpen en buurten in Limburg. Het kan zijn dat hiervoor een vergoeding nodig is.
Gaan jullie akkoord met een eventuele vergoeding? De vergadering gaat akkoord.
Linda Schevers vult aan dat zij als bewonersondersteuner die adviezen ook vaker
geven.
Parkeren.
De vele signalen uit de wijk hebben er toe geleid dat de werkgroep parkeren op 20
augustus jl. de draad weer heeft opgepakt. We hebben de invoering van het betaald
parkeren en blauwe zone geëvalueerd. De vragen die we ons daarbij gesteld hebben
zijn: hoe gaat het nu in de blauwe zones en gebieden met betaald parkeren? Hoe

gaat het buiten deze gebieden? Welke klachten zijn er van bewoners en uit welke
straat?
Belangrijkste bevindingen:
➢
➢
➢
➢

Bewoners in de blauwe zones overwegend tevreden. b.v. huisartsen en J Bijl
Alle maatregelen terugdraaien. Parkeerdruk schuift alleen maar op.
Gebieden net buiten de blauwe zone veel parkeerdruk.
Slechte handhaving!

Huidige hotspots:
➢ Mina Krusemanstraat pleintje
➢ Tegelseweg omgeving feestzaal Peri.
➢ Kamerbewoners Willemstraat en Krekelveldstraat zetten auto in aangrenzend
gebied.
Op 12 september komt er een vervolg en krijgt de werkgroep de resultaten van de
parkeerdrukmetingen van de gemeente te zien. We houden jullie op de hoogte.
We willen eind oktober een extra plenaire vergadering inlassen met als thema
parkeren. Niet om weer alle klaagzang aan te horen, maar vooral het ophalen van
problemen, wensen en ideeën. Wie is voorstander? De vergadering volgt het advies,
een datum zal worden bepaald. Noot van de notulist, dit is in overleg met de
voorzitter om de peiling binnen het netwerk per mail te doen. Eind van september
moeten we adviezen bij de gemeente hebben neergelegd.
Stop de inbreker.
Op donderdag 24 oktober komt er voor alle bewoners van de wijk weer een
informatieavond met als thema “stop de inbreker”. Iedereen ontvangt een brief in de
bus en er komt een stuk op de website. Wel is het belangrijk dat iedereen zich
aanmeldt.
3.

Verslag van 5-6-2019.
Joop Jacobs vraagt hoe het zit met het draaien van de “olietanker” (punt 2 van 5-62019), het aanpassen van het gemeentelijke apparaat aan een andere koers.
Wethouder Vervoort antwoordt dat dat langzaam gaat, maar wel in gang gezet.
Joop Manders vraagt of er in deze ambtenaren uitzonderingen zijn in dat proces. De
wethouder geeft aan dat het proces zorgvuldig moet gebeuren en dat er ook verschil
in werkwijze en snelheid van veranderen zal zitten tussen de diverse ambtenaren.
Marjan Doensen vertelt de vergadering het tragische nieuws dat Loes de Wit, die
vorige vergadering de plannen voor het Soepkookboek heeft gepresenteerd,
plotseling is overleden. De werkgroep van het Soepkookboek gaat vooralsnog verder
met de plannen (punt 5 van 5-6-2019).
Mia Moors vraagt naar aanleiding van de veranderingen bij de JOP bij het
Hagerweike nog hoe de ouders van de overlast gevende jeugd worden meegenomen
in de gesprekken. De jongerenwerkers hebben met die ouders wel eens contact,
maar niet structureel. Helmie van Dijk vertelt dat de straatcoaches ook wel eens
contact met ouders hebben evenals de politie. Bij jeugd onder de 18 jaar moeten de
ouders betrokken worden.

4.

Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
Vuurwerkvrije zones.
Roger Spitz, Joop Manders en Ted Merkus hebben zich gebogen over het verzoek

om te kijken naar een voorstel voor vuurwerkvrije zones.
Een feestelijke en veilige jaarwisseling in Venlo-Zuid?
Het gemeentebestuur van Venlo polst meningen van wijk- en dorpsraden over hoe
om te gaan met het vuurwerk in Venlose wijken, bij voorbeeld door het aanwijzen van
vuurwerkvrije zones. In Nederland worden steeds vaker vuurwerkvrije zones ingesteld
in steden rondom de jaarwisseling. Denk daarbij aan gebieden rond
verzorgingstehuizen, dierenverblijven etc. Tot nu toe is dat in Venlo niet gebeurd,
omdat er geen signalen of verzoeken toe waren. De APV biedt ons wel de
mogelijkheid. De gemeente wil nu inventariseren of daar eventueel behoefte aan is in
bepaalde wijken/dorpen. Een werkgroep van het Bewonersnetwerk is aan de slag
gegaan. Landelijk is al door de hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) een
oproep gedaan voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Wij willen daar bij
zeker aansluiten. De werkgroep heeft 5 gebieden aangewezen op basis van een
aantal overwegingen. De laatste bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
op 4 september 2019 heeft onderstaand voorstel aangenomen en aangeboden aan
de aanwezige wethouder en stadsdeelmanager met het verzoek hier werk van te
maken. Het Bewonersnetwerk heeft wel nog de opmerking over het dierenwelzijn ter
harte genomen, maar hier geen concrete oplossing voor geboden. De vele
hondenuitlaatplekken maken dat lastig. Dit geeft maar aan dat er een totaal verbod
voor de gemeente, zeker van knalvuurwerk, het beste is. Ook is het bij het
Bewonersnetwerk bekend dat zij niet alle wijkbewoners 100% kunnen
vertegenwoordigen. Zij zijn benieuwd naar de opvattingen en meningen die in de wijk
leven. De werkgroep wil graag een veilige jaarwisseling voor iedereen in de wijk.
1. Er zijn een aantal stellingen gemaakt en een lijst met gebieden waar in eerste
instantie geen knalvuurwerk toegestaan zou mogen worden.
Het gebied rondom de Basisschool de Koperwiek en het Beatrixpark/ Hagerweike.
2. Het gebied rond de Basisschool de Zuidstroom/sporthal, Sinselhof/Zuidpilaar,
Wildveld, Nijvenheimplein en Apotheek/Huisartsenpraktijk
3. Het gebied rondom Crescendo.
4. Het gebied rondom het ziekenhuis, Fontys en El Andalous.
5. Het gebied rondom den Hulster en sporthal, de Kinderboerderij en de Moskee.
De gemeente dient uiteindelijk een algeheel verbod van vuurwerk in te stellen en een
plan te maken voor verschillende plaatsen in Venlo voor professioneel
Nieuwjaarvuurwerk (siervuurwerk). Voor Venlo Zuid kan dat b.v. aan de Maas of bij
Kwiek. Zie bijlage voor de argumenten van de hulpdiensten te vinden op de website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl bij het verslag van 4 september j.l.
Al dit jaar kan in het centrum begonnen worden met een voorbeeld van centraal
vuurwerk.
1. Voordat het zover is zal per dit jaar al vuurwerkvrije zones aangewezen moeten
worden, waarbij woonvoorzieningen voor ouderen, de onderwijsvoorzieningen en
de voorzieningen voor de gezondheidszorg als eerste in aanmerking komen (zie
plattegrond die de werkgroep heeft gemaakt).
2. Om overlast en gevaar voor anderen en zichzelf te beteugelen zal een gerichte
campagne voor ouders en kinderen noodzakelijk blijven. Voorbeelden zullen
waarschijnlijk landelijk te vinden zijn en we kunnen helpen deze toe te passen in
Venlo-Zuid. Gemeente zal dit flink moeten coördineren.
3. Bewoners kunnen niet ingezet worden om te handhaven. Dit leidt tot ongewenste
situaties.

4. Mogelijk dat vuurwerkvrije zones dit jaar alleen voor knalvuurwerk aangewezen
worden en volgend jaar voor knal- en siervuurwerk, alhoewel de grens tussen het
een en ander vuurwerk soms onduidelijk is. Dit is een onderzoekspunt voor de
gemeente.
Embert Maas meent dat regulering niet per se nodig is, het is toch al geregeld dat
er pas vuurwerk mag worden afgesproken vanaf 31-12 18:00 uur?
Helmie van Dijk geeft als tip om het ook te verbieden in de buurt van
hondenuitlaatplekken en speeltuinen.
Marinka Coenders wijst op het gevaar voor baldadigheid.
Joop Jacobs vraagt zich af hoever het haalbaar is in onze wijk en hoe het zit met
de handhaving.
Leon van der Elsen, stadsdeelmanager wordt er gelukkig van hoe de vraag vanuit
de gemeente door het netwerk wordt opgepakt om op klein niveau te beginnen
met het vraagstuk.
Helmie van Dijk vraagt of het de bedoeling is om e.e.a. nog voor dit jaar te
realiseren. Leon antwoordt dat we dat nog niet weten, het is al met al toch een
heel proces. Het krijgt in ieder geval een vervolg.
Ed Bastiaans vraagt nog extra aandacht voor de schoonmaakactie van 14
september.
Helmie van Dijk vraagt aandacht voor het toenemend gebruik van lachgas in de
wijk. Er schijnt zelfs een verkooppunt ervan te zijn in de omgeving van het
speelplein Anne Frankstraat. Vraag is er hierop beleid vanuit de gemeente? De
wethouder antwoordt dat dat in feite niet zo is. Wel gelden op sommige festivals
de huisregels die verkoop uitsluiten. Leon van de Elsen vraagt of dat punt een
verkoopvergunning heeft. Dat weet Helmie niet.
5.

Buurtcafé.
Leon van der Elsen, de derde en laatste ronde buurtcafés van 2019 gaat van start. In
Venlo-Zuid doen we dit in de Zwanehaof op dinsdag 12 november. Inloop vanaf 19:00
uur en we starten om 19:30 uur.
Dit is de gelegenheid om met elkaar de definitieve samenlevingsagenda voor VenloZuid vast te stellen. De resultaten en opbrengsten van de eerdere cafés worden
gedeeld en de conclusies worden besproken. Waar moet de focus komen te liggen?
Welke acties moeten als eerste opgepakt worden door de buurt of de gemeente?
Bewoners van Venlo-Zuid kunnen tijdens het derde buurtcafé in gesprek met
specialisten die dagelijks werken in de uitvoering op het gebied van o.a. veiligheid,
verkeer of groene omgeving.
In de eerste twee buurtcafé die in Venlo-Zuid werden gehouden hebben alle inwoners
kunnen deelnemen aan gesprekken over de wijk. Die signalen, opmerkingen en
ideeën zijn samengebracht in de samenlevingsagenda 2020. Een eigen verhaal voor
Venlo-Zuid met concrete actiepunten voor het komende jaar. In deze agenda staan
zaken die de buurt zelf wil oppakken, maar ook zaken waar de gemeente mee aan de
slag gaat. Uiteindelijk leidt dit tot een overzicht met concrete afspraken die uitgevoerd
worden in 2020.
Helmie vraagt of het mogelijk is om een verslag van het buurtcafé te krijgen als je
niet geweest bent. Het zat bij de vergaderstukken voor deze vergadering.
Mart Peters vraagt hoe e.e.a. strookt met de ambities van Venlo-Zuid. Jack
Driessen geeft aan dat de uitdaging is om die ambities van de wijk, de uitkomsten
van de Buurtcafés en de werkgroepen/plannen van het Bewonersnetwerk Venlo-

Zuid met elkaar te verbinden.
6.

Rondvraag.
Linda Schevers vraagt aandacht voor de skatehal naast Dale Tan op de
Kraanvogelstraat en speciaal voor de inloop daar voor jeugd van 10 – 14 jaar.
Mart Peters vraagt hoe die hal zich verhoudt tot de plannen die er liggen voor de
plek bij de Viking. Linda antwoordt dat dit er een uitvloeisel van is.
Gerard Cornelissen vraagt aandacht voor overschrijding van de hoeveelheid
gevaarlijke stoffen in het goederenvervoer per spoor en de twee recente
ongevallen op het emplacement.
Alexander Vervoort dankt voor de uitnodiging voor deze vergadering, het was zeer
interessant.
José Clerx vraagt aandacht voor bedelaar in de kop van de wijk; dit zorgt voor
overlast. Leon van der Elsen vertelt dat het wellicht een goed idee is om het
klankbordoverleg Domus weer opnieuw leven in te blazen.
Peter Gaal vraagt ook aandacht voor de overlast voor fietsers in dat gebied,
plotseling overstekende mensen zorgen hier vaak voor gevaarlijke situaties.
Christel Brieschke vraagt nogmaals aandacht voor de schoonmaakactie van 14
september.

7.

Afsluiting.
De voorzitter constateert dat het weer een goede vergadering was en sluit zich aan
bij de laatste woorden van Christel.
De volgende vergadering is op woensdag 11 december 2019.

