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1.

Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Als
traktatie zijn er wafels gebakken door scholieren van ’t Wildveld met de
opbrengst ervan t.b.v. een goed doel.
Voor agendapunt 5, presentatie plannen woningbouw aan de
IJsvogelstraat, was o.a. de gemeentelijk projectleider en Woonwenz
uitgenodigd. Omdat de gemeenteraad de beslissing omtrent dit project
heeft uitgesteld tot 20 december is het van de agenda gehaald. We
begrijpen de zorgen van de bewoners, maar hebben ook begrepen dat zij
al in een vroeg stadium zijn ingelicht en dat een beslissing nog niet
genomen is en er nog inspraakmogelijkheden zijn.
Dhr. Dijkmans reageert hierop met een betoog dat naar zijn idee de
secretaris en de voorzitter onvoldoende snel naar de bewoners, die op die
plannen tegen zijn, gereageerd hebben.
Het lijkt erop dat hij meent dat het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid gelijk staat
met het bestuur hiervan. De voorzitter maakt duidelijk dat we met z’n allen
dat netwerk vormen en dat er adequaat gereageerd is. Zodra de secretaris
lucht kreeg van die plannen heeft hij via de stadsdeelmanager informatie
ingewonnen en de projectleider en Woonwenz om informatie gevraagd en
gekregen. In dat proces is ook voldoende duidelijk gemaakt dat de direct
betrokken bewoners in het hele proces meegenomen moeten worden.
De stadsdeelmanager vertelt ook nog dat voor het eerst bij een dergelijk
project, de direct betrokken bewoners vooraf, voor een genomen besluit
werden ingelicht. Dus dat proces is juist goed gelopen.

2.

Mededelingen (kort).
De secretaris is benaderd door Marc Denessen, JOGG-regisseur van de
gemeente Venlo. Dit om bij het Cruijfcourt een WML-watertappunt te
realiseren. De gemeente wil wel dat er draagvlak uit de buurt voor is.
Twee vragen aan het netwerk: vinden we het een goed initiatief en willen
jullie samen met hun een aanvraag doen.
Reacties uit de vergadering: prima idee, maar zoek verbreding bij
bijvoorbeeld College Den Hulster en het bestuur van Kwiek en de buurt.
Dat zal de secretaris proberen. Dhr. Dijkmans vindt het idee niks; hij meent
dat het een rommeltje wordt.
Omdat er weinig informatie over de voortgang van de bouw van de moskee
kwam hebben de secretaris, de voorzitter en de stadsdeelmanager
gisteren een bijeenkomst gehad met de gemeentelijk klankbordvoorzitter
en een bestuurslid van de Turkse moskee. Dat was tevens een mooi
moment om vooruit te kijken en vragen te stellen over de opening. Er is
nog weinig met zekerheid te zeggen. Eind deze maand zal eventueel de
eerste oplevering zijn en men verwacht de moskee in mei in gebruik te
nemen. Het bestuur van de moskee is aan het nadenken over de opening,
maar er zijn nog geen activiteiten gepland.

In de vergadering van 6 september jl. werd door mevr. Broers en mevr.
Achten aangegeven dat er diverse problemen zijn op het winkelplein.
Gisteren heeft de voorzitter een eerste vergadering gehad met de dames
en de bedrijfsleiders van Albert Heijn en Jan Linders. Dat was een goede
bijeenkomst en ze hebben een werkgroep gevormd om deze problemen op
te lossen. De voorzitter zal niet verder aan die werkgroep deelnemen.
Op donderdag 11 januari van 16:30 tot 18:15 uur zal er voor de vrijwilligers
die verbonden zijn aan het netwerk en het Huis van de Wijk een
nieuwjaarsborrel zijn in de Zwanehaof. Aanmelden voor 23 december aan
de balie van de Zuidpilaar of op zuidpilaar@huisvandewijk.nl
Marian Doensen zal een uitnodiging rondmailen.
3.

Verslag van 06-09-2017.
Geen aanvullingen op het verslag.

4.

Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
Behalve de in de Stavaza vermelde zaken als aanvullingen de
volgende zaken:
Burenhulp, Repaircafé en Welkom in Venlo-Zuid zijn door het personeel
van Jan Linders gekozen als goed doel voor de acties in 2018.
Buurtpreventie, deze lopen nog steeds hun rondes.
Jeugdgroep i.o., sinds 2 weken twee jongeren van 19-20 jaar die deze
groep mee onder hun hoede nemen. Ook vormt zich een meidengroep
van 15/16 jaar.
Kunst & Cultuur, over het presenteren van het gedicht van Herman
Verweij komt dit voorjaar verder overleg. De reeds ontvangen bijdrage
van het BNVZ van €540,- zal hiervoor worden ingezet.
Oude Beemden, kan van de lijst af.
Verkeer: langs de Prof. Gelissensingel zullen 50 km-borden worden
bijgeplaatst. Een klein succesje. De plekken voor de smileys zullen
nogmaals worden doorgegeven. En de werkgroep stuurt een nieuwe
uitnodiging naar de wethouder voor overleg.
Venlo-Zuid-Schoon, die werkgroep sluit aan bij het meerjarenplan van
de gemeente Venlo.

5.

Presentatie plannen woningbouw IJsvogelstraat.
Dit agendapunt is verplaatst naar de vergadering van 7 maart 2018. De
gemeenteraad zal hoogstwaarschijnlijk 20 december een besluit over dit
plan nemen.

6.

Mijn Buurtje (Embert Maas).
Embert geeft een presentatie over dit digitaal platform voor bewoners,
bedrijven, organisaties en verenigingen in stadsdeel Venlo. Het is
vergelijkbaar met Utdorp.nl in Blerick.
Het is geïnitieerd door MijnBuurtje.nl, een commercieel bedrijf wat door de
gemeente in de arm is genomen om dat platform te ontwikkelen. Op termijn
moeten de betrokken wijken dit zelf bekostigen. Nu doet het BNVZ een
beperkte bijdrage.
De vergadering merkt op dat het lijkt op Nextdoor.nl, dat is een app en een
platform.

Roger Spitz merkt op dat het zinvol is om ons als netwerk aan te melden bij
het LSA, ook een koepelorganisatie die nuttige zaken regelt. De secretaris
zal hiervoor zorgen.
7.

Huis van de Wijk (Ruud Kol).
Ruud vertelt over de plannen om in het voorjaar met een “Tipi” op drie
plaatsen in de wijk bekendheid te geven aan het netwerk en het Huis van
de Wijk. Ook kunnen bewoners zaken aandragen. We hopen door de wijk
in te trekken er meer zaken opgepakt worden. Dat het gemakkelijker wordt
om elkaar te bereiken. Via de Tipi wordt de verbinding gezocht.
In de vergadering van 7 maart zal Ruud een presentatie geven over wat er
in het HvdW allemaal speelt.
Mart Peters mist vaak de verbinding met wat er al lang in de wijk is. Er
worden initiatieven ontwikkeld die al bestaan. Zoek ook daar de verbinding.
Mee, vaker wordt dat geprobeerd, maar krijgt men slecht of geen contact.
De oude vormen zoeken geen vernieuwing zo lijkt het wel.

8.

Enquête.
De voorzitter presenteert een pagina met daarop de uitslagen van de
vragen van de enquête van eerder dit jaar. Hij licht de hoge en lage
uitslagen toe en stelt hier vragen over in de zin van: waar en hoe kunnen
we ergens verbeteren. De werkgroep Communicatie en Structuur zal zich
hierover buigen. Embert Maas zal die groep versterken.

9.

Begroting 2018.
De penningmeester/secretaris heeft samen met de 2e penningmeester een
begroting gemaakt op basis van te verwachten inkomsten en te
verwachten, maar ook gehoopte uitgaven. Zo is de verwachting dat aan
inkomsten alleen het vergadergeld en de bijdrage voor de werkgroep
Venlo-Zuid-Schoon zal binnenkomen. De communicatiegelden vloeien
naar de Wijkkrant. De projectengelden worden wel toegekend, maar niet
uitgekeerd omdat het netwerk nog veel eigen kapitaal heeft.
De hoop is dat we naast de reguliere uitgaven in ieder geval nog €10.000,uitgeven aan projecten uit de reserves. We hebben daar nog te weinig mee
gedaan.

10.

Verkiezing kascommissie.
Mart Peters zal naast Hans Thijssen zitting hebben in de
kascontrolecommissie. Volgend jaar zal Hans aftreden en zal er weer een
nieuw lid gevraagd worden.

11.

Rondvraag.
Mart Peters: bij Scopias bestaat een wandelgroep met ongeveer elf
verstandelijk beperkten die vrijwilligers vraagt voor begeleiding. Ze lopen
ongeveer 4 km per keer.
Helmie van Dijk vraagt of het netwerk iets van een nieuwsbrief heeft. Nee,
dat niet. Eenmaal per kwartaal de Wijkkrant en als je je bij het netwerk
aangemeld hebt door het invullen van de gegevens dan krijg je vaker
bijvoorbeeld het verslag, de Stavaza en tussentijds soms ook nog relevant
geachte stukken.

Gerard Cornelissen: als eerste vindt hij de buurtbus een positief gegeven,
maar meent ook dat men de laatste tijd erg lang moet wachten. Miel
Lommen legt uit dat dat normaal gesproken wel meevalt, maar dat het heel
soms voorkomt dat men een half uurtje moet wachten.
Als tweede punt heeft hij diverse vragen over parkeren en de blauwe zone.
Die zouden op de informatieavond hierover beantwoord hebben kunnen
worden, nu is daar niet het juiste moment voor.
12.

Afsluiting.
Door de diverse discussiemomenten is de vergadering uitgelopen tot 21:20
uur, maar iedereen bedankt voor de inbreng en van deze plaats voor
iedereen goede feestdagen en tot de volgende vergadering op 7-3 2018.

