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Venlo-Zuid
gezond?

Geachte bewoners
bewoners,
Verkiezingen! Daar kom je laat mee, zie ik
u denken. Dat was toch vorige maand?!
Klopt, op 21 maart heeft u als burger,
als o.a. bewoner van Venlo-Zuid, weer
eens kunnen kiezen hoe onze gemeente
bestuurd moet worden de komende raadsperiode. U weet, na zo’n verkiezingen
komen onderhandelingen en doen de deelnemende partijen water bij de wijn zoals
dat heet. Er worden compromissen gesloten en op die manier blijft een gemeente
bestuurbaar. Dat is goed en dat is hoe het
in Nederland gaat. Eenmaal in de vier jaren
kan men stemmen. Binnen onze wijk en
binnen ons Bewonersnetwerk kunt u vaker
meedenken, meepraten en meebeslissen.
Het gaat misschien wel niet over zo’n grote
zaken als in de grote politiek, maar voor de
leefbaarheid in onze wijk kunt u zeker van
invloed zijn en uw steentje bijdragen.
Maar veel is toch afhankelijk van wat men
daar in het stadskantoor beslist en regelt!
Klopt, maar via goed overleg is veel mogelijk. Goede argumenten worden vaak aangehoord en dan nemen college van B&W,
raadsleden en ambtenaren op basis daarvan de goede besluiten.
Kom met uw ideeën en dergelijke naar ons
toe en neem deel! Bij ons doet u altijd mee!
Niet slechts een keer in de vier jaar. U bent
van harte welkom op een van de bijeenkomsten gepland op 7-6-2018, 6-9-2018
en 13-12-2018. Alle bijeenkomsten vinden
doorgaans plaats in de Zuidpilaar en starten
om 19:00 uur.
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Vier maal per jaar verschijnt deze Wijkkrant. In de tijd tussen twee kranten
gebeurt er van alles in de wijk. Soms is
het ook erg lastig om vooruit te kijken
en te plannen. Zo ook voor de vergadering van 7 maart jl. Op de agenda stond
oorspronkelijk een punt waar we een
presentatie over de voorgenomen bouwplannen aan de IJsvogelstraat zouden
hebben. Vanwege de zorgvuldigheid is
die presentatie van de agenda gehaald.
De werkgroep die daarmee bezig is,
heeft wat extra tijd nodig om de goede
plannen te kunnen presenteren.
Er is inmiddels een werkgroep geformeerd met als doelstelling om, binnen de vastgestelde kaders en in samenspraak met de omwonenden, procesafspraken te maken voor de verdere uitwerking van het bouwplan. Deze
werkgroep heeft reeds op 31 januari en 26 februari overleg gehad. De werkgroep bestaat uit: stadsdeelmanager
(voorzitter) projectleider namens de gemeente. Een afvaardiging van 4 omwonenden. 2 afgevaardigden van
Woonwenz en twee afgevaardigden van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Aandachtspunten:
• Veiligheid/Leefbaarheid (o.a. drugsoverlast/achterom paden/zwerfafval).
• Parkeren/Verkeer (o.a. parkeernorm/parkeeroverlast school/blauwe zone).
• Bevoorrading Lidl en AH (manoeuvreerruimte laad- en loszone/verkeersveiligheid).
• Park (herinrichting).
• Bouwplan (knelpunten).
Het plan is nu om de presentatie wel op woensdag 6 juni te doen. Wat later dan gepland, maar wel zorgvuldig.
Watertappunt: WML, de Cruyff-foundation en Jongeren Op Gezond Gewicht hebben gezamenlijk besloten om
jongeren te stimuleren (in het kader van gezonde leefstijl) om water te drinken. In de plenaire vergadering van
december vorig jaar is gesproken over een watertappunt in Venlo-Zuid bij het Cruijff court. Het verzoek van
de vergadering om te zoeken naar verbreding is gelukt. College Den Hulster heeft hierop positief gereageerd.
Onlangs is de aanvraag voor dat tappunt ingediend.
Parkeren: dit is een regelmatig terugkomend thema in onze Wijkkrant. De invoering betaald parkeren en blauwe
zone in de schil van het centrum is rommelig en gebrekkig verlopen. De werkgroep parkeren is bij elkaar gekomen
om deze invoering te evalueren. De eerste knelpunten en bevindingen hebben we reeds in kaart gebracht. De
werkgroep heeft besloten om door te gaan om de huidige problemen op te lossen. Denk hierbij aan een signalerende, adviserende en bemiddelende rol. Problemen aangeven, maar zeker geen beslissende functie. Via Facebook, de website en de Wijkkrant gaan we d.m.v. een korte enquête proberen reacties van de bewoners te krijgen.
Dit kan door b.v. deze vragen:
1. Wat is uw huisadres? 2. In welk gebied woont u? (Betaald parkeren/blauwe zone/buiten deze gebieden) 3. Hoe
bevalt het betaald parkeren/blauwe zone? En als laatste: 4. Heeft u verbeterpunten?
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Kijk op onze website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl en vul de enquête in. Op die manier kunnen we
proberen om verbetering te behalen.
De werkgroep verkeer is al geruime tijd o.a. bezig met de overlast van de Prof. Gelissensingel. Van diverse kanten en groepen bewoners is er op maatregelen aangedrongen. Van het plaatsen van 50km-borden en het houden
van snelheidscontroles tot aan meer ingrijpende maatregelen om vrachtverkeer te ontmoedigen. De werkgroep
bereikte wat successen; naast het plaatsen van de borden die de maximum snelheid aanduiden hangen er tijdens bepaalde periodes zogenaamde smileys en worden er daarnaast nog extra snelheidscontroles gedaan op
onverwachte momenten.
Over de alweer elfde schoonmaakactie in de wijk op 21 april en de duurzaamheidsmarkt op diezelfde dag kunt u
elders in deze krant lezen, evenals over het KuCu-festival op zaterdag 23 juni. In onze mooie wijk worden allerlei
initiatieven ontwikkeld door en voor onze bewoners.
Tijdens die laatste openbare plenaire vergadering werd bij diverse onderwerpen wat langer stilgestaan bij onderwerpen die de woningmarkt betroffen. De stadsdeelmanager, Pieter van de Rijdt, opperde om dit wellicht als
speciaal onderwerp in de agenda te behandelen. We houden dat in beraad en via de agenda kunt u dat dan ook
vernemen. We houden u op de hoogte.
Er was ook een onderwerp van financiële aard. De financiën zijn door een kascontrolecommissie gecontroleerd
en in orde bevonden, het is maar dat u het weet.
Uit de rondvraag kwam onder andere een
vraag naar een bijdrage voor het Huis van de
Wijk, de Zuidpilaar. Zij willen graag nieuwe
mokken kopen met eigen logo. De bijdragen
die ze krijgen van de gemeente is daarvoor
onvoldoende. Ook de opbrengsten van verhuur van ruimten en verkoop van drank zijn
lager dan gedacht, omdat veel gebruikers
(erg) weinig betalen, of zelfs helemaal niet.
Over een en ander is goed gediscussieerd en
uiteindelijk is besloten dat het netwerk voor de
Zuidpilaar die mokken bestelt. Als u over een
tijdje daar koffie drinkt uit nieuwe mokken dan
weet u hoe dat gekomen is.
Tijdens de rondvraag vertelde een bewoonster echt goed nieuws te willen melden! Er was overlast en vernieling door jeugd geweest op het speelplein bij
de Tiberstraat. Ze sprak de jongens hierop aan waarna deze inzicht hadden in hun wangedrag. Ze hebben alles
opgeruimd en bij een prullenbak gezet. De gemeente heeft alles heel snel verwijderd nadat hier melding van was
gedaan. Goede actie, het aanspreken op wangedrag, het snappen dat je fout bezig was, het goedmaken en het
opruimen! Zo worden we samen een betere wijk!
En zo moet het zijn, samen met elkaar voor een betere wijk. Via het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid en een van
haar werkgroepen die al bestaan, of nog gaan ontstaan, kunt u deelnemen.
Laat ons weten wat u vindt bijvoorbeeld via email bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
In de maand april op 4,11 en 18 april en een tweede ronde op 6,13 en 20 juni komen we als Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid en als Huis van de Wijk naar u toe. We trekken de wijk in. Voor die tijd, zelfs al vóór het verspreiden
van deze Wijkkrant krijgt u een speciale flyer bezorgd waarin alles staat. We treffen u graag op een van die data
bij ’t Hagerweike, het winkelplein of op het speelplein aan de Tiberstraat.
Op het speelplein aan de Anne Frankstraat/Tiberstraat is onlangs een extra lichtpunt gezet. Dit moet helpen om
overlast van hangjeugd tegen te gaan. Het plaatsen was een grote wens van de daar actieve groep bewoners.
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Venlo-Zuid gezond?

door Roger Spitz

Fontys helpt mee met meten is weten. Onlangs
stond een groot artikel in de Volkskrant (9 maart)
over gevolgen van luchtvervuiling en mate name
fijnstof. Luchtvervuiling kan leiden tot een grotere kans op ADHD of verslaving, en zelfs de hersenen van het ongeboren kind blijken gevoelig
voor fijnstof.
Een alarmerend bericht. Natuurlijk was voor mensen
en organisaties dit bericht niet uit de hemel komen
vallen. Het GreenTechLab van Fontys had het plan
opgevat om rond de jaarwisseling op verschillende
plekken in Venlo te meten of door het vuurwerk fijnstof toenam. Voor de werkgroep Prof. Gelissensingel en de werkgroep Verkeer Venlo-Zuid het sein om in contact te komen met Fontys en een meetpunt voor een
langere periode te laten plaatsen aan de Prof. Gelissensingel. Binnenkort zijn de testen afgelopen en de nieuwsgierigheid naar de resultaten is groot (regelmatige overschrijdingen van de norm). Vooruitlopend op een artikel
hierover in een volgende wijkkrant hebben we een aantal vragen voorgelegd aan de betrokkenen van Fontys.
Jelle Adema, Research and Development Engineer van GreenTechLab heeft hierop geantwoord. Hieronder het
verslag.
Wat was jullie opdracht in het algemeen vanuit Fontys?
De opdracht van ons expertisecentrum in de Fontys Hogeschool is innovatie starten en onderzoek doen samen
met studenten onder andere in de agrotechniek.
Vanuit welk vakgebied opereren jullie?
Zijn het studenten en docenten? We opereren vanuit de vakgebieden Mechatronica-Werktuigbouwkunde
-Industrieel product ontwerp en Informatica.
Wanneer zijn jullie gestart en van wie kwam het idee om te meten?
Wat was de doelstelling en de aanleiding? We zijn een paar maanden geleden gestart met het meten van de
fijnstof omdat het RIVM een oproep plaatste. Ze waren op zoek naar mensen die tijdens de nieuwsjaarsnacht
fijnstof wilden meten om de invloeden van vuurwerk te onderzoeken. Samen met Teus Hagen zijn we hiermee
aan de slag gegaan.
Vertel iets over wat Fontys meer doet (kan doen) voor de stad, bedrijven of de wijk.
We koppelen nu veel studenten aan leuke en uitdagende opdrachten uit het bedrijfsleven.
Wanneer verwacht je resultaten van het onderzoek en wat gaat ermee gebeuren? Ons doel was om de
goedkope fijnstofsensoren te testen en te vergelijken.
Voor de bewoners van Venlo-Zuid is het prettig om een aantal goede voorzieningen in de wijk te hebben, die
mogelijk ook iets kunnen betekenen voor de leefbaarheid van de wijk. Wij van de redactie gaan in ieder geval
binnenkort op bezoek bij het GreenTechLab van Fontys.
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Duurzaamheidsmarkt Venlo-Zuid
Op zaterdag 21 april van 13:00 tot 16:00 uur zal deze worden gehouden op VSO ‘t Wildveld aan de Saxenkampstraat, BS De Zuidstroom en de nieuwe sportzaal (beide Past. Opheystraat).
Een initiatiefgroep uit Oud-Zuid organiseert in samenwerking met de school voor Praktijkonderwijs Wildveld een
breed opgezette duurzaamheidsmarkt. Het initiatief is een vervolg op de lopende acties in Oud-Zuid, gericht op
energiebesparing en lokale energieopwekking in de buurt.
In samenwerking met Buurkracht www.buurkracht.nl zijn groepen bewoners al samen aan de slag.
De duurzaamheidsmarkt heeft een uiteenlopend programma; gezelligheid, ontmoeting en informatie staan centraal. Het doel is bewustzijn, duurzaamheid en leefbaarheid in de wijk en in het algemeen te vergroten. Iedereen
is dus welkom.
Het programma: de jaarlijkse verkoop van voorjaarsplanten door de leerlingen van Wildveld. Zij hebben deze in
hun plantenkas opgekweekt. De Stichting Ecologische stadstuin presenteert haar plannen met een gedetailleerde tekening van de tuin die achter de Onze Lieve Vrouwekerk zal worden gecreëerd als alle plannen worden
goedgekeurd. BS De Zuidstroom opent een deel van haar gebouw, er is een presentatie over de cradle to cradle
bouw van de school en de manier waarop het gebouw verder duurzaam met energie omgaat. Kinderen kunnen
er spelen in de hal en/of een workshop over omgaan met energie volgen. De sportzaal, die net als de school
duurzaam is gebouwd, wordt op 21 april geopend en kan bezichtigd worden!
Ook zijn er diverse presentaties die maximaal 10 minuten duren en regelmatig worden herhaald. Onderwerpen
o.a. elektrische auto’s, zonnepanelen, energiebesparing, windenergie en nog veel meer.
Er is een koffiehoek ingericht nabij de plantenkas, gratis koffie en thee. Kleine hapjes worden geserveerd door
leerlingen van het Wildveld. Meer informatie: duurzamewijk@xs4all.nl

Even Voorstellen
Hallo allemaal, mijn naam is Linda Schevers en ik ben sinds 1 maart
bewonersondersteuner in Venlo-Zuid. Hiervoor werkte ik in Blerick. Wat
me opvalt aan Venlo-Zuid zijn de vele voorzieningen en activiteiten van
bewoners in en om de buurtcentra. Dat is iets om trots op te zijn.
Maar er is altijd wel wat te wensen voor het wonen en leven in de wijk. Als
bewonersondersteuner ben ik er om jou te helpen om nieuwe ideeën voor
jouw buurt om te zetten tot een geweldige activiteit.
Wil jij jouw buurt veiliger, mooier of gezelliger maken? Wil je bijvoorbeeld een what’s app buurtpreventiegroep oprichten, een speeltuintje opknappen of een straatfeest organiseren? Heb je een goed idee, maar
weet je niet hoe en wat, dan kan bewonersondersteuning jou helpen.
Neem contact op met: Linda Schevers, l.schevers@synthese.nl 06-40114947. Mijn uitvalsbasis van
dinsdag t/m donderdag is de Zuidpilaar. Bewonersondersteuning sluit ook aan bij het wijkspreekuur van
politie, gemeente en woningbouw elke donderdag van 11.00-13.00 in de Zuidpilaar. Loop gerust binnen
voor een praatje! Tot ziens in de wijk!
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Drukkerij Vijgenboom
De drukker van uw Wijkkrant! Wij kregen de mooie gelegenheid van de redactie van Wijkkrant Venlo-Zuid
om een stukje te schrijven over wie wij zijn en wat wij nu precies doen.
We stellen ons dan ook graag even aan u voor. Drukkerij Vijgenboom is gestart in 1984 door Ton Vijgenboom. Ton, geboren in Venlo, begon zijn drukkerij in Maastricht. Na een paar
maanden opende hij in deze stad ook een verkooppunt in de
toenmalige V&D. In deze tweede locatie werd vooral veel particulier drukwerk verzorgd. Na enkele jaren werd een derde vestiging in Heerlen geopend en kort daarna ook een in Venlo. Het
werd al gauw duidelijk dat drukken op één centraal punt noodzakelijk was en daarom werd in 1993 in Venlo verhuisd naar
een groter pand waar tevens ook de productie werd gevestigd, ons huidige pand aan de Maagdenbergweg in Venlo.
Inmiddels zijn de locaties in Maastricht en Heerlen gesloten maar leveren wij nog steeds aan vele vaste klanten
uit die regio. In 2008 nam de zoon van Ton, Roel Vijgenboom, het bedrijf van hem over en drukken wij nog steeds,
zoals vanaf het begin, voor alle soorten bedrijven; folders, boeken, visitekaartjes, bloks enz. ook voor hele grote
namen zoals Canon (waar onze gedrukte producten wereldwijd worden verspreid), Mora snacks, Voetbalclub
Barcelona (fanclubblad), Guylian (voor de grootste bonbonfabrikant in België drukken wij de taartbodems en
cupcakes) maar zeker ook de particuliere markt voor geboorte- huwelijkskaarten of voor 1 kopie of print. Elke
klant, klein of groot, is ons even lief. Dit in het kort de geschiedenis van onze drukkerij, maar...
Hoe wordt uw Wijkkrant nu gemaak? In de beginjaren waren er nog geen computers en was het plak- en snijwerk, handenarbeid waarbij zeer secuur gewerkt diende te worden. Veel werd in zwart/wit gedrukt en kleur
kwam nauwelijks voor. In korte tijd veranderde er ontzettend veel in de grafische industrie en dat schepte nieuwe
mogelijkheden op het gebied van ontwerpen en snelheid. Vooral de Apple-computers maakten het mogelijk om
vernieuwende ontwerpen te maken en te spelen met kleur.
Voor de wijkkranten is gekozen om deze allemaal te drukken in zogenaamde duotonen, dit geeft een zeer speciaal effect aan de foto’s. Door de duotoon (betekent 2 kleuren) kunnen alle wijkkranten zich onderscheiden door
hun eigen PMS-kleur en dat geeft hun eigen herkenbaarheid. Nadat de redactie van de wijkkrant de teksten
heeft ontvangen van de mensen uit de buurt worden deze samen met foto’s bij ons afgeleverd. Onze DTP-er zet
alle foto’s om in duotonen en worden de teksten verwerkt in het vaste lettertype. Daarna wordt gezorgd dat de
teksten en de foto’s in goede verhoudingen op de pagina staan en in de juiste zetspiegel. Als alle pagina’s op
deze manier zijn gemaakt wordt er een drukproef gemaakt ter controle
voor eventuele fouten of veranderingen. Als alles staat zoals het moet
staan en de krant er goed uitziet gaat deze de drukkerij in en wordt met
2 PMS-kleureninkt de krant gedrukt zoals u hem nu voor zich heeft.
Kortom: de Wijkkrant; echte verhalen en mededelingen uit uw eigen
wijk waar ook u invloed op kunt uitoefenen. Wij maken dan ook met
heel veel plezier en al jaren úw Wijkkrant, en hopen dit nog lang te
mogen doen.
Met hartelijke groet en tot ziens in de volgende uitgaven.
Het team van Drukkerij Vijgenboom.
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Ut Tref herrijst als een Phoenix uit de as. Tot een halve eeuw geleden organiseerde en faciliteerde de
Katholieke kerk het sociale leven op een breed terrein. Generaties inwoners van Venlo-Zuid zijn als
kind met vrijetijdsactiviteiten begonnen in het Patronaat en daarna jeugd- en volwassenenactiviteiten.
Vastelaovend en De Kwas waren in later jaren sterk vertegenwoordigd en nu nog. Het Patronaat ging in
1968 over in een wijkgemeenschapshuis dat door de stichting Trefcentrum werd gerund. Het “nieuwe”
gemeenschapshuis bleek een tamelijk dode boel te blijven.
Met de komst van Tiny Driessen in
1979 kwam de ommekeer. “Ik deed
tot dan toe met succes de kantine
van voetbalclub Quick”, vertelt Tiny.
“En zodoende werd ik gevraagd om
het beheer en de horeca van Ut Tref
te gaan doen. Dat liep zo voorspoedig dat mijn man Fried binnen vijf
jaar werd gevraagd om zijn baan bij
de automaterialenhandel te stoppen
en mee te komen werken in Ut Tref.
De accommodatie had veel bruiloften. En veel koffietafels. Soms 2 per
dag. ’s Avonds en op zondag was
het in de jaren ’80-‘90 volle bak in
het café.”
Een nieuwe wind was nodig. Sinds een jaar of 10 is het cafébezoek drastisch teruggelopen. In 2009 stopten Tiny
en Fried Driessen na dertig jaar als horecaondernemers in Ut Tref. Langzaam ging de accommodatievoorziening
daarna achteruit totdat een paar jaar geleden sluiting dreigde. De uitbaters zijn er toen uitgestapt en een beetje
uit arren moede werden Tiny en Fried door het stichtingsbestuur teruggevraagd om de horeca weer te gaan runnen. “Negenenzestig waren wij toen beiden. Menigeen zou van zijn pensioen willen genieten. Maar wij waren en
zijn verknocht aan Ut Tref: we hebben een groot deel van ons leven dag en nacht hier doorgebracht. Het waren
tropenjaren, maar wel boeiende jaren", zeggen ze beiden. Maar het nieuwe stichtingsbestuur is aan de weg gaan
timmeren. In twee jaar tijd zijn het gehele trappenhuis, de toiletvoorzieningen, de buitenkant van het gebouw en
het terras gerenoveerd. De keuken komt zeer binnenkort aan de beurt. De vergaderzalen zien er nu pico bello uit:
moderne vergader- en conferentiearrangementen op maat van de klant worden aangeboden en goed geboekt
door bedrijven. Nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld, zoals het goed lopende restaurant Resto van Harte dat op
dinsdag vaak 30 tot 50 klanten binnen heeft die goed eten voor een klein prijsje. Bij zomers weer is ’s avonds het
terras open en er wordt regelmatig gebarbecued en gegourmet. Op maandag- en donderdagavonden is er nog
plaats voor koren of muziekkapellen.
De Stichting Ecologische Stadstuin ontwikkelt in samenwerking met Ut Tref en praktijkschool het Wildveld naast
Ut Tref een ecologische stadstuin voor de buurt en voor de leerlingen van het Wildveld. Er wordt een plantenkas
gebouwd en de leerlingen krijgen praktijkonderwijs in de nieuwe tuin. Tevens maken zij gebruik van accommodatievoorzieningen van Ut Tref. Dat is echte synergie.
Als het zo doorgaat herrijst Ut Tref wederom als een Phoenix uit de as. In samenhang met de buurt en met andere
organisaties. Een sterk staaltje innovatie, lijkt me zo. En zonder subsidie van de gemeente. Chapeau.
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Overlast
Van groep vier van BS De Zuidstroom ontvingen
wij laatst onderstaande hartenkreet! Ze hebben
een mail naar de gemeente Venlo gestuurd, maar
er zijn in de afgelopen weken nog geen afdoende
acties van de gemeente ondernomen om de overlast te beperken…
Groep 4 van basisschool de Zuidstroom wil graag
melding maken van overlast van hondenpoep!
Wij kunnen niet meer gezellig samen kletsend naar
school of naar de bus lopen om te gaan gymmen,
omdat we zo erg op moeten letten waar we lopen. Er
ligt overal hondenpoep op de stoep. Honden laat je
toch niet op de stoep poepen!!! Een stoep is om op te
LOPEN en niet om je hond op te laten POEPEN! Zeker
niet zo dicht in de buurt van een school!

Op de foto van links naar rechts: Fenna, Joey (zie
je bijna niet), Soekarmi, Michat en Mirthe en
natuurlijk Marjan van der Winden met haar hondje

Wij gaan komende week posters ophangen en hopen
dat dit helpt. Graag zouden wij willen horen van de
gemeente wat ze hieraan gaan doen.

Op 2 maart jl. hebben enkele kinderen van groep 4 geschreven wat ze vinden van de overlast. Zie hier hun reacties. Bij het ophangen van de zelfgemaakte bordjes kwam Mevrouw Marjan van de Winden voorbij tijdens haar
wandeling met haar hondje. Desgevraagd gaf mevrouw de kinderen groot gelijk. Hondenbezitters moeten de
rommel opruimen!!
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Skybar, op hoogte eten in Venlo-Zuid
Een van de architectuurpareltjes van de gemeente ligt in
Venlo-Zuid, het Nedinscogebouw. Dit industriële monument
staat prachtig en wit te fonkelen aan de Maas en het werd
eens tijd om de zesde verdieping te bezoeken en het uitzicht
te bewonderen. En natuurlijk te onderzoeken of een van de
weinige restaurants in Venlo-Zuid de moeite waard is.
Voordat het uitzicht zich aan ons kon ontvouwen zochten we
naar de ingang. Niet iets wat je kunt vinden met uithangborden.
Je moet het toch echt weten om aan de zuidkant te zijn van de
toren, een kleine bel, die niet gebruikt hoefde te worden want we
konden de deur naar het portaal openen, een lift met knoppen
en een gebruiksaanwijzing bij storing. Het deed toch wat geheimzinnig aan. En als je de lift uitstapt op de juiste
verdieping kun je, terwijl je je jas ophangt, de chef-kok door het glas links, recht in de ogen kijken. Ik wilde niet
beginnen met op zijn vingers te kijken, dus meldden we ons bij de gastheer die ons naar een mooie hoektafel
verwees. Hier konden we eens rustig naar buiten kijken. We waren net voor zonsondergang binnen en het was
een zonnige dag met een beetje wolken geweest, waardoor de in kleuren waaierende schemering aan ons voorbijtrok. De stadsbrug, met de lichtgevende wanden dichtbij en de Innovatoren op afstand in de lampen, markeerden Venlo en Blerick. Een enkele boot konden we ontwaren terwijl het spitsuurverkeer de aandacht trok als
glimwormen met rupsbewegingen. Nee, over het uitzicht meer dan alleen lof.
Ook het interieur voelde groots aan. Hoge ruimten met natuurlijk zichtbaar kabels en leidingen en simpele maar
prachtige lampen. In het begin was het niet druk maar het hele restaurant was naderhand bezet. Van een bar kun
je niet spreken, de gasten hebben deze eetgelegenheid wel nu duidelijk in Venlo gevonden. De sfeer was gezellig, niet stijf, en we hebben genoten van het diner van vier gangen om voldaan naar huis te fietsen in de winterse
kou. Zeker geen doorsnee maaltijd en avond.
Als u nog een tip hebt over een speciale locatie in Venlo-Zuid waarover de Wijkkrant moet berichten dan kunt u
schrijven naar redactievenlozuid@hotmail.com
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Het agrarisch leven in Zuid (deel 2) 	door Ted Merkus
Zoals in de vorige Wijkkrant te lezen was, heeft Venlo-Zuid een langdurige agrarische geschiedenis. Veel
boerderijen, veel landbouwgrond en veel veeteelt. Uiteraard moest de oogst de weg naar de consument
vinden. In deze bijdrage een kleine inkijk in de logistieke wereld van de tuinders.
Rond 1880 werden veel groenten en fruit verkocht direct over de grens, met name in Viersen. De tuinders gaven
hun producten mee aan wat we noemen expediteurs (toen uitvaarders geheten). De groenten (voornamelijk prei)
en in mindere mate fruit werd op grote karren geladen en de uitvaarder vervoerde de goederen naar Duitsland en
verkocht deze op de plaatselijke markt. Dit gebeurde enkele keren per week. De honden- en paardenkarren
verdwenen langzamerhand en werden vervangen door de spoorlijn en in een later stadium door vrachtauto’s.
Bekende uitvaarders waren de gebroeders Van Wylick en Frans Maas.
In 1887 begon een tuinder in het Westland met de eerste veiling van groenten en fruit. Dit werd op korte termijn
een doorslaand succes. Deze succesformule werd snel ook in Venlo ingevoerd door steun van onder andere de
Coöperatieve Tuin- en Landbouw Casino (begonnen aan de Deken van Oppensingel, later verhuisd naar de
Sloterbeekstraat). De eerste poging tot het organiseren van groenteveiling in Venlo was geboren.
Door allerlei “opstartproblemen” kwam de eerste veiling (VVV, Venlose Veiling Vereeniging) pas in 1908 tot stand.
De eerste directeur was Wiel Maas, de zoon van de eerder genoemde Frans Maas. (Zou je in dit geval niet heel
toepasselijk kunnen zeggen dat de appel niet ver van de boom valt?). De veiling lag op de hoek van de
Rodestraat en Sloterbeekstraat.
Na 6 jaar (we schrijven 1915) was er een dusdanige onenigheid tussen de boeren (van de westoever van de
Maas) en de gerdeneers, tuinders (van de Venlose kant), dat de boeren hun eigen veiling oprichtten, Coöperatieve Veiling Vereniging), gevestigd aan de Havenstraat. Behalve groenten en fruit werden op deze veiling ook

Foto's geplaatst met toestemming www.roermondsepoort.nl
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eieren verhandeld, slechts op een steenworp afstand van de VVV. In 1930 werd het gloednieuwe veilinggebouw
met bijbehorende loodsen officieel geopend.
De VVV maakte in de jaren ’30 een zware tijd door. Sterk op de export naar Duitsland gericht, waren de importheffingen van Duitsland een zwaar gelag. De CVV daarentegen richtte de pijlen voornamelijk op de binnenlandse
handel en werd in mindere mate getroffen door de Duitse maatregelen.
Het noodlot sloeg toe. In 1944 werden de veilingen door de bombardementen die Venlo teisterden, deels verwoest. Er werd besloten (tegen heug en meug?) om samen op te trekken. Helaas was dit goede idee slechts van
korte duur: in 1958 vond de echtscheiding plaats. De VVV ging verder onder de naam VGV (Venlose Groente
Veiling) en verhuisde op termijn naar de Hagerhofweg, de CVV vertrok in 1965 naar Grubbenvorst. De scheiding
was compleet, maar niet voor lang. In 1990 gingen beide veilingen weer samen. In Grubbenvorst onder de naam
Coöperatieve Veiling Zuidoost Nederland, kortweg ZON genaamd.
In 1962 bracht een tuinder een bosje chrysanten naar de veiling om geveild te worden. Dit was de start van niet
alleen een bloemenveiling, maar ook een samenwerking tussen VGV en CVV, die gezamenlijk bloemen wilden
veilen. Als snel nam de CVV de veiling van bloemen en planten over.
In 1976 ging de veiling in Roermond dicht. De daar aangesloten tuinders (die voornamelijk vollegrondsproducten
teelden) kwamen in grote getale naar Venlo om hun producten te verkopen.
Het slachthuis aan de Kerkhofweg mag uiteraard niet ontbreken in een artikel over agrarische activiteiten in Zuid.
Het slachthuis is in 1919 gebouwd op de hoek van Sloterbeekstraat en Kerkhofweg naar een ontwerp van de
architect Hendrik Rijven. De locatie van het oude slachthuis aan de Lohofstraat was niet ideaal. Zowel de Martinuskerk, de school die in de buurt lag als de buurtbewoners ondervonden veel last van het gekrijs van de dieren
die geslacht werden en van de stank van onder andere slachtafval en bloed. In 1955 werd het gebouw voor 1,5
miljoen gulden uitgebreid. In 1991 kwam het op de gemeentelijke monumentenlijst te staan. Op dit moment is
het complex verbouwd tot appartementen (Renaissance).

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

11
■

J a a rg a n g 2 3

■

n r. 2

■

april 2018

KuCu-Festival Venlo-Zuid
De werkgroep Kunst en Cultuur (KuCu) Venlo-Zuid organiseert voor de tweede
keer een KuCu-Festival in Venlo-Zuid op zaterdag 23 juni aanstaande. Dit jaar
wordt het festival gehouden bij theater De Garage en het Van Nijvenheimplein
en het duurt van 15:00 tot 21:00 uur.
De hoofdlijnen bij deze editie zijn KUNST, CULTUUR EN ETEN.
Het wordt weer een festival ván mensen en groepen uit Venlo-Zuid en vóór mensen uit Venlo-Zuid. Als KuCuwerkgroep bieden we een open podium voor kunst, cultuur en eetaanbod op het terrein bij theater De Garage.
De eerste aanmeldingen hebben we al binnen. Ook winkeliers doen deze keer mee en verkopen picknickmanden aan festivaldeelnemers voor een aantrekkelijk bedrag.
Voorwaarde is dat artiesten gratis optreden: van en voor de wijk Venlo-Zuid. De organisatie zorgt voor geluidsapparatuur en andere faciliteiten. Theater De Garage levert barfaciliteiten (tegen ieders eigen betaling van de consumpties uiteraard).
Meld je eigen initiatief aan !
We nodigen organisaties, verenigingen, scholen en individuele mensen uit om met eigen initiatieven te komen.
Kunt u muziek maken of toneel spelen? Of hebt u een goed gedicht om voor te lezen aan het publiek? Wil je een
hippe fashionclash organiseren en de catwalk op? Ben je goed in graffiti maken of kun je rappen? Wilt u helpen
met het verzorgen van eten? Meld u dan aan bij de KuCu-organisatie via email kucuvenlozuid@gmail.com of
bel 06-21598148. Het festival is gratis toegankelijk
Voor verdere informatie kijk op Facebook bij https://www.facebook.com/kunstencultuurvenlozuid/

Nieuwe enquête parkeren
Op de website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
staat op de homepagina een enquête met vier vragen over parkeren.
Het invullen duurt slechts enkele minuten.
Het helpt ons bij het inventariseren van de problematiek in onze wijk.
Bespreek dit ook met uw buren en wijkgenoten.
Wij hopen op vele reacties.
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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 vijf jaar de werkgroep Venlo-ZuidSchoon (VZS) actief, die zich ervoor inzet dat het zwerfafval
uit het straatbeeld verdwijnt. Hieronder kunt u lezen wat wij
de afgelopen 5 jaar allemaal gedaan hebben.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatieavonden voor bewoners georganiseerd.
Reeds 11 keer een grote schoonmaakactie in het voor- en
najaar,
georganiseerd met een grote groep vrijwilligers.
66 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 groter stuk van onze wijk geadopteerd en houden
de omgeving rondom hun gebouw opgeruimd en schoon. Totaal nu 10 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 grotere 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.
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 21 april 2018 van 10:00-12:00 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. 077-3543497 of via de e-mail 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!
Elke kwartaal belonen we ook drie actieve bewoners
uit de wijk met een cadeaubon van €25,-. Dit als dankjewel voor uw hulp. Deze keer zijn dat William Teeuwen, Mevrouw Engelmann en Lydia Korenblik.
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Ondertunneling Vierpaardjes herijkt
Op 1 maart was er een informatieavond over het project ondertunneling van de spoorweg bij de Vierpaardjes. De gemeenteraad heeft in september het fiat gegeven om naar uitvoering over te gaan en daar
moest een projectaanpak met organisatie voor gemaakt worden. Echter, er zal eerst nog eens goed
gekeken moeten worden naar de randvoorwaarden en uitgangspunten. Bijvoorbeeld of de budgetten nog
wel voldoende zijn door de prijsstijgingen in de bouw. De nieuwe raad zal zich daar na de zomer pas over
buigen en dan zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
De avond was dus vooral gericht op verduidelijken van het proces en de kennismaking met de twee projectleiders. Er hing een tekening met het (voorlopig) ontwerp van de door de raad besloten variant. Wat voor bewoners
van Venlo-Zuid jammer is, is dat er nog weinig uitgelegd is waarom voor deze variant is gekozen en welke van
de andere mogelijkheden het niet haalde. Ik hoor uit de wijk bijvoorbeeld de vraag waarom het niet mogelijk is
om een ondertunneling van het spoor te maken i.p.v. de weg te ondertunnelen. En natuurlijk of voor fietsers en
voetgangers toch niet een aangepaste spoorwegovergang kan waardoor het langzame verkeer niet de tunnel
in hoeft en korte routes kan nemen; zeker naar de scholen en de sportvelden, inclusief VVV. Zoals het nu ernaar
uitziet zullen fietsers en voetgangers 300 meter naast het autoverkeer de verdieping ingaan. De vraag is of het
sociaal veilig is en wat het effect is op de gezondheid. Komt er een milieueffectenrapportage om hier uitsluitsel
over te geven?
Er is een werkgroep Venlo-Zuid-Vierpaardjes die op- en aanmerkingen gaat inventariseren en met suggesties
naar de projectgroep en gemeenteraad gaat. Als u nog iets kwijt wilt, het voorontwerp staat op de website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl en schrijf naar redactievenlozuid@hotmail.com

TERUG VAN WEGGEWEEST
Na een te lange tijd was hij weer teruggekomen en kwam onverwachts achter in mijn tuin. Het was altijd
al zijn gewoonte geweest om achterom te komen. Veel mensen hebben een bordje met de bekende tekst
‘Welkom’ bij de voordeur hangen. Bij mij is het gebruikelijk dat ze ook via achterom mogen komen.
Wel, daar was hij dus nu, echter een begroeting van zijn kant bleef achterwege. Uiteraard is het de gewoonte
en ook hoffelijk dat degene die arriveert als eerste groet. In welke vorm is niet zo belangrijk (met of zonder
bloemen!); een eenvoudig “hallo” voldoet al. Maar deze begroeting bestond slechts in het aanhoudend mij
aanstaren, zonder ook maar een beweging te maken om toenadering. Door zijn mooie grote donkere ogen
gefascineerd, zoals altijd al, wachtte ik geduldig af. Zou hij mij dan door te zwijgen op deze manier willen straffen voor het feit dat ik min of meer schuldig was geweest aan het verdrinken van zijn jongste kind? Ruim twee
jaren geleden, toen het gezin nog bij het chalet woonde, vond dat plaats in onze gezamenlijke achtertuin. Ik was
daarbij niet aanwezig, maar als ik nu nog daaraan denk, begin ik weer onvast op mijn benen te staan, net zoals
destijds bij die trieste ontdekking.
Om de stilte dan maar te verbreken nam ik een schaaltje met lekkers van de tuintafel, maar die
plotselinge beweging maakte hem onrustig (bang?) en hij verdween opeens, mij in verwondering
achterlatend. Ik kon nog nauwelijks “tot ziens, Robin” uitbrengen. De volgende keer zal ik hem
beslist weer horen fluiten in de achtertuin, want dat doet het roodborstje (in Engeland heet hij zo),
en wel net zo mooi als een nachtegaal, althans dat is mijn mening!
MaXi
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PUZZEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zwerfvuilproject
Stad in Zuid-Limburg
Warm seizoen
Koninklijk
Wind uit het zuiden
Kwebbelen
Uitgave van krant
Snel lopend paard
Overdekte markt
Sappige vrucht
Helder schitteren
Oogholte

Los de puzzel op en stuur de oplossing in vóór 10 juni 2018 en maak kans op een van de 3 cadeaubonnen ter
waarde van €10. Hint, om resultaat te bereiken moeten we dit hebben! Oplossingen naar redactievenlozuid@
hotmail.com of via het redactieadres; Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo. De prijswinnaars van de puzzel
in het vorige nummer zijn Elisa Bronkhorst, Jacq Faessen en een goede bekende als inzender S. Janssen.
We kregen deze keer maar liefst 34 inzendingen, allemaal juist!

Hoe communiceert het bewonersnetwerk?
Het Bewonersnetwerk wil graag met u in contact komen en informeren over wat er allemaal leeft en speelt in
onze wijk. Hiervoor zetten wij de volgende middelen in.
Op papier:
Wijkkrant: 4 keer per jaar. Flyers: indien noodzakelijk.
Mondeling:
Algemene vergadering: 4 keer per jaar. Speciale vergadering: wanneer nodig. 			
Bewonersavond: Belangrijke onderwerpen.
Digitaal:
Website: snel, uitgebreid en gekoppeld aan facebook. Facebook: snel en kort
Website:
De website is het belangrijkste communicatiemiddel. U vindt veel informatie op de site
zoals: alle wijkkranten, de wijkgids, nieuws, werkgroepen, verslagen van vergaderingen,
foto’s en video’s etc. Ook kunt u input leveren. Wij horen graag uw ideeën, opmerkingen
en oplossingen.
Bezoek een keer onze website en u zult merken dat u meer te weten komt over onze mooie wijk en het is nog
leuk ook! https://www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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COLOFON

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
bewonersnetwerkvenlozuid.nl

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
De volge
• Honden(poep) overlast
nde open
bare verg
d
ag 6 juni 2
adering is
• Ongediertebestrijding
018, de d
woensaarop volg
5-9 en 12
ende zijn
• Leefmilieuzaken
-12. Stee
op,
ds om 19
HvdW, de
:00 uur in
Zuidpilaa
• Heroïnespuiten
het
r, Reigers
anders ve
traat 2, te
rmeld op
• Gladheidbestrijding
nzij
de agend
a.
• Rioolverstopping
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)

Vergade
in 2018 ringen BNVZ

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?
Voor meldingen over aangevraagde vergunningen en/of ontheffingen e.d. verwijzen
wij u naar https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken
Op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u bij de Zuidpilaar een gesprek
hebben met de wijkagent of de opbouwwerker van Wel.kom of iemand van de
gemeente of stichting Woonwenz over vragen, klachten of anderszins.
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