Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.

11-12-2019

Aanwezig: 25 personen.
Locatie HvdW De Zuidpilaar.
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Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter heet ieder hartelijk welkom in deze in kerstsfeer gehulde ruimte op deze
laatste vergadering van 2019. Twee nieuwe gezichten, even kort voorgesteld, Angelique
Engels en Els Linders, beiden van de Emmastraat.

2

Mededelingen (kort)
De voorzitter memoreert dat hij eerder deze week na een overleg met burgermeester
Scholten een TV- interview op Omroep Venlo heeft gedaan over 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 echter wel de mogelijkheid. De
gemeente is gaan inventariseren of daar eventueel behoefte aan is in bepaalde
wijken/dorpen.
In de plenaire vergadering van het Bewonersnetwerk van juni jl. is dit onderwerp
besproken en een ruime meerderheid vond het instellen van vuurwerkvrije zones
een goed plan voor de wijk. Een werkgroep van het Bewonersnetwerk is aan de
slag gegaan, een conceptvoorstel gemaakt en heeft 5 gebieden aangewezen op
basis van een aantal overwegingen. Tijdens de laatste bijeenkomst van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid op 4 september 2019 is dit voorstel aangenomen
en aangeboden aan de aanwezige wethouder en stadsdeelmanager met het
verzoek hier werk van te maken.
Maandag 2 december heeft een afvaardiging van het Bewonersnetwerk een
goed gesprek gehad met de burgemeester over dit onderwerp. De wijk VenloZuid heeft een dik compliment gekregen, omdat we als enige een voorstel
hebben ingediend.
Omdat de voorbereidingstijd aan de korte kant is, is besloten dat we dit jaar toch
gaan starten en alleen gaan voor het gebied rondom Via Crescendo. De
gemeente gaat daar borden plaatsen met het verzoek hier geen vuurwerk af te
steken. De voorzitter van bewonerscommissie van Via Crescendo is hiervan
diezelfde dag op de hoogte gesteld en hij vindt het een geweldig initiatief.
Toevallig was dit onderwerp die ochtend in de vergadering aan de orde gekomen.
Begin volgend jaar gaan we deze pilot evalueren. Als de bevindingen goed zijn
kunnen eventueel Venlo-breed vuurwerkvrije zones worden ingevoerd. Het is bij
het Bewonersnetwerk bekend dat zij niet alle wijkbewoners 100% kunnen
vertegenwoordigen. Er zijn nu eenmaal voor- en tegenstanders.
Aanvulling van Roger Spitz: zo’n beetje alle hulpdiensten willen van vuurwerk af.
Het zal niet snel gaan maar een begin is gemaakt.
Hans Thijssen wilde weten wat de burgermeester van het idee vond. Deze was
enthousiast en wilde per se dit jaar nog een pilot, ook al was de tijd kort.
Jack Driessen vertelt alvast dat volgende week een uitnodiging voor een
nieuwjaarborrel op donderdag 16 januari 2020 bij alle vrijwilligers van het netwerk
en de vrijwilligers en professionals van het huis van de wijk bezorgd zal worden.
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Verslag van 4-9-2019.
Het verslag wordt zonder aanvullingen vastgesteld met dank aan de notulist.
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Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
We zullen wat langer bij de Stavaza stilstaan en deze werkgroep voor
werkgroep doornemen.
Als aanvullingen hierop.
Afvalcontainer e.o.
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon heeft hier al wat aandacht aan gegeven en
de gemeente handhaaft hier al op, maar toch blijft het een probleem wat een
lange adem vergt.
Ambities.
Ed Bastiaans leidt in met een terugblik op acties zoals wijkspreekuur en de
ronde met de Tipi, die dagelijkse probleempjes opleveren en die veelal om
handhaving vragen. Zo ook levert het Buurtcafé veelal meer problemen dan
oplossingen op.
Een project à la Ambities voor Venlo-Zuid zou meer visie, koers over wat je als
wijk zou willen over 10 à 15 jaar opleveren en zou ook andere energie kunnen
oproepen. Venlo-Zuid heeft veel potentiële energie onder de haar bewoners,
denken we, en ook andere thema’s dan schoon, heel en veilig kunnen er
leven.
Thema’s als gezamenlijk samen zijn om eenzaamheid te bestrijden op vele
plekken in Venlo-Zuid ( als reactie op beperkt gebruik van de Zuidpilaar)
worden deze avond naar voren gebracht.
Misschien moet je als Bewonersnetwerk juist afstand houden om initiatieven te
laten bloeien, bijvoorbeeld onder jongeren. Moet je verlangens aanwakkeren
door:
• een meiboom als wensboom te plaatsen
• een digitaal prikbord te organiseren voor vraag en aanbod (b.v. voor de
wandelingen)
• een kinderraad in stellen voor het articuleren van hun wensen en dromen
(een frisse kijk).
Geconcludeerd werd dat er al veel gebeurt in Venlo-Zuid en dat misschien dit
allemaal beter gecommuniceerd kan worden. En er zijn natuurlijk al veel
communicatiekanalen die misschien beter (bekend en) gebruikt kunnen worden
zoals ViaVenlo en facebook.
Thema’s als hebben we wel voldoende levensloopbestendige woningen en wat
is de behoefte aan een goede gemeenschapsaccommodatie nog niet urgent
genoeg, of zullen deze thema’s op een andere manier besproken moeten
worden.
De avond werd afgesloten met de oproep om eind januari weer bij elkaar te
komen.
Hoofdpunt is dat duidelijk is dat er in de wijk al heel veel gebeurd, maar dat lang
niet iedereen daarvan op de hoogte is.
Buurtbus: deze krijgt van een aanwezige een dikke tien!. Ze hebben in onze
wijk al ongeveer 90 -100 klanten.
Buurttheater: dit stopt; Ted Merkus zal dit met de nieuwe coördinator van
2

theater de Garage opnemen en vragen waarom er geen verdere ondersteuning
is. Vanuit het huis van de wijk komt het aanbod om daar plek te krijgen.
Helmie van Dijk geeft als aanvulling op Buurt Bestuurt 2.0 dat de overlast in het
gebied Anne Frankstraat/Tiberstraat flink afgenomen is. Zij vraagt zich af of de
AOL nog van kracht is. Zij zal dit navragen bij de politie.
Joop Jacobs vraagt of de werkgroep van jongeren, die eerder een plan bij de
Viking hebben gepresenteerd, nog actief is.
Tarik Temsamani, bewonersondersteuner, vult hierop aan dat de leefwereld van
de jongeren veel sneller gaat dan ondersteunende ambtenaren van de
gemeente. Kortom de voortgang van die plannen staat stil.
Op de Kraanvogelstraat in het oude pand van Peters Parket hebben diverse
jeugdgroepen onderdak gevonden. Ook zijn er afspraken met de jeugd
gemaakt.
Verkeer: Roger Spitz vult aan dat er een schema is gemaakt over het rouleren
van de smileys. Verder is er in een gesprek met wethouder Peeters voortgang
gemaakt in het proces om een permanente flitspaal op de Prof. Gelissensingel
te krijgen.
Mevr. Engels van de Emmastraat vult aan dat er ook op de Emmastraat veel
verkeer is: wel 6600 voertuigen zijn er maar liefst geteld op een dag. De
werkgroep verkeer heeft die tellingen nog niet breed gedeeld, zal dit wel nog
bekend maken. Verder geeft mevr. Engels aan dat er erg hard gereden wordt
en ook veel overlast is van foutparkeerders met name bij de frituur.
De voorzitter geeft de mogelijkheid aan om aan te sluiten bij de werkgroep
verkeer.
Roger Spitz vertelt ook dat er nog geen voortgang is geboekt bij het inrijverbod
voor vrachtwagens in de Saxenkampstraat en Waterhoenstraat.
Werkgroep feestzaal Peri: dhr en mevrouw Janssen van de Tegelsweg vertellen
dat er nog vaker overlast is met name door verkeerd parkeerders.
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Buurtcafé.
Uitkomsten.
Aangezien de stadsdeelmanager, Leon van der Elsen, niet aanwezig is komt dit
agendapunt te vervallen.
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Plan IJsvogelstraat.
De secretaris vertelt dat van Woonwenz, Niels Vervoort, en van de gemeente
Venlo, Oukje Reijnen-Simons beiden niet konden/wilden verschijnen om de
plannen te presenteren.
Traject van overleg met omwonenden soms BNVZ erbij betrokken van meer
dan twee jaar. Nu is de gemeente de huidige bebouwing aan het slopen om de
grond bouwrijp op te leveren. Volgt ook nog archeologisch onderzoek op delen
van de percelen.
Bestemmingsplan is vastgesteld, geen bezwaren hierop ingediend. Aannemer
Jongen gaat de bouw van de 34 levensloopbestendige huizen in de sociale
huursector doen. De woningen worden energieneutraal.
Voorgenomen aanvang bouw, maart en voorgenomen oplevering december
2020. De routing van het bouwverkeer is gepland via de Lepelaarstraat en de
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Kraanvogelstraat. Parkeren van bouwverkeer op het terrein zelf.
Belangstellenden moeten zich zo snel mogelijk inschrijven via
ThuisinLimburg.nl
De vergadering ontvangt de gepresenteerde plannen/foto’s met waarderend
commentaar.
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Data plenaire vergaderingen 2020:
11-3, 10-6, 9-9 en 9-12-2020. Deze data worden zo vastgesteld.
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Rondvraag.
Christel Briescke vraagt aandacht voor de presentatie van het soepkookboek
Totsoeps. Volgende week donderdag, 19 december, hier in het huis van de
wijk.
De secretaris/penningmeester vraagt voor de kascontrolecommissie twee leden
erbij. Naast Teun Hol, melden zich Christel Briescke en Mia Moors aan. In
januari zal contact opgenomen worden om een afspraak te maken.
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Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur onder dankzegging en met voor
iedereen de wens: fijne feestdagen.

Volgende vergadering is op woensdag 11 maart 2020.
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