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Geachte bewoners
bewoners,
geregeld vragen we u vanaf deze plaats om
ons te laten weten wat er speelt. Of wat u
dwars zit in de wijk. Zodat we er van op de
hoogte zijn en samen met u eraan kunnen
werken.
Dat doen we op verschillende manieren.
U kunt ons bereiken via mail, op vergaderingen en andere ontmoetingen. Nieuw in
de rij mogelijkheden is ons te bezoeken bij
de Tipi. We zijn namelijk al een aantal keren
de wijk ingetrokken om u als wijkbewoner
te ontmoeten. We hebben gestaan bij het
Hagerweike, het winkelplein en bij het speelplein Anne Frankstraat/Tiberstraat. Daar
hebben we een aantal interessante gesprekken gehad met wijkbewoners over zaken die
aandacht vragen. Parkeeroverlast, overlast
van hangjongeren, van drunkies en nog veel
meer. De kern van onze werkwijze blijft wel
voorop staan. Samen aan de slag om iets te
verbeteren. Helaas hebben veel mensen de
neiging om als het ware het probleem bij ons
over de schutting te gooien en vervolgens
te verwachten dat wij aan de slag gaan om
het op te lossen. Nu, dat doen we niet. Als
er geen betrokken groep bewoners is die
meedoet dan gebeurt er niets. In waar zijn
we mee bezig leest u daarover meer.
Venlo-Zuid is een mooie wijk waar heel veel
mooie dingen gebeuren, dat willen we zo
houden en uitbouwen. Daarvoor hebben we
uw hulp nodig, kom naar ons toe en vertel
het ons en… help ons het samen oplossen!

6
Huis van de Wijk,
De Zuidpilaar

9
De Mariakerk

10
Zuidpareltje

14
Onze Buurt2 018

15

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Op deze pagina’s leest u onder andere wat er in de plenaire vergadering van het Bewonersnetwerk VenloZuid aan bod gekomen is.
Op woensdag 6 juni stonden er drie grotere onderwerpen op de agenda. Als ingelast agendapunt hadden we
directeur Jack Smulders van VSO ’t Wildveld die vertelde over de ontwikkelingen rondom zijn school. Vorig jaar
mochten we een publicatie doen van de mooie plannen die er waren. Nu kwam hij vertellen dat er geen aannemer was die voor het gestelde budget de plannen kon ontwikkelen. Een derde aanbieder heeft onlangs een
juridisch ongeldige inschrijving ingediend. Hierdoor kan er niet worden overgegaan tot gunning van de opdracht
tot vernieuwbouw. Aangezien duidelijk is geworden dat oplossingen niet te vinden zijn in alleen het aanpassen
van de kwalitatieve kaders hebben de Gemeente Venlo en Onderwijsgroep Buitengewoon besloten om het
project stop te zetten.
Hoe nu verder?
Dhr. Smulders stelt voorop dat dit besluit voor alle betrokkenen een behoorlijke teleurstelling is. Het stopzetten
van het project betekent immers uitstel van de vernieuwbouw en samenwerking van de scholen Wildveld en
Velddijk. Desalniettemin doen we alles wat binnen ons vermogen ligt om op zoek te gaan naar een nieuwe, passende oplossing. Het is tenslotte in ons aller belang, maar zeker in het belang van onze leerlingen, om zo snel
mogelijk te komen tot toekomstbestendige huisvesting voor zowel de Velddijk als het Wildveld.
Een ander punt wat aan bod kwam in de stand van zaken waar we alle nieuwtjes uit de werkgroepen kunnen
melden kwam van de werkgroep parkeren. Daar was ook echt nieuws te melden.
Invoering blauwe zone/ uitbreiding betaald parkeren.
Vanaf 1 januari 2018 is de blauwe zone en de uitbreiding van het betaald parkeren in de schil rondom het centrum
van de wijken een feit geworden. De invoering en start kende in heel Venlo behoorlijk wat opstartproblemen.
Ontheffingen en 100 dagenkaarten niet op tijd, blauwe strepen niet aanwezig, gebieden niet duidelijk aangegeven en er vond een verschuiving van het parkeerprobleem plaats. Dit zorgde voor veel overlast. Parkeren net
buiten de blauwe zone op b.v. de stoepen en op oversteekplekken, dit levert gevaarlijke situaties op. Dit was de
reden voor de werkgroep parkeren om hiermee door te gaan. De werkgroep heeft de afgelopen maanden vooral
een signalerende, onderzoekende en adviserende rol gehad. Problemen aangeven bij de gemeente, maar zeker
geen beslissende functie.
Tijdens de evaluatie van de werkgroep op 27-02-2018 zijn de eerste knelpunten en bevindingen in kaart
gebracht en besproken met de gemeente op 27-03-2018. Tevens hebben we klachten, reacties, opmerkingen
en bevindingen van bewoners aangeboden en besproken met de gemeente met het verzoek hiervan goed kennis te nemen en mee te wegen bij toekomstige besluiten/aanpassingen.
Om wijk breed een beeld te krijgen van de gevolgen van de invoering van betaald parkeren en blauwe zone
hadden we in de wijkkrant van april een oproep geplaatst met het verzoek om op de website van het Bewonersnetwerk een korte enquête in te vullen. Bewoners hebben 6 weken de gelegenheid gehad om de enquête in te
vullen. Na ruim 2000 bezoeken van de pagina hebben 131 bewoners de enquête ingevuld.
We hadden vier vragen geformuleerd.
1. Wat is uw huisadres?
2. In welk gebied woont u?
(Betaald parkeren/blauwe zone/buiten deze gebieden)
Uitslag: Blauwe zone: 25%; 		
Betaald parkeren: 25%;
Buiten deze gebieden: 50%
3. Hoe bevalt het betaald parkeren/blauwe zone?
Uitslag: Zeer goed:
10 personen, veelal bewoners uit blauwe zone/betaald parkeren.
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Goed: 		
29 personen, veelal bewoners uit blauwe zone/betaald parkeren
		
Matig: 		
20 personen
		
Slecht: 		
51 personen, veelal bewoners van net buiten deze gebieden
		
Niet ingevuld: 		
20 personen.
4. Heeft u verbeterpunten?
Graag blauwe zone: 34 personen: deze komen voornamelijk uit de gebieden net buiten de blauwe zone.
Afschaffen blauwe zone: 3 personen. Beter handhaven kwam ook veel voor.
Bij de gemeente waren inmiddels ook al veel opmerkingen en klachten van bewoners binnengekomen. Zij
hebben besloten om een onderzoek te laten verrichten naar parkeerdruk in de wijk. Alle straten in de blauwe
zone en de gebieden erbuiten zijn door een scanauto gecontroleerd. In de straten met betaald parkeren wordt
dit onderzoek in een later stadium gedaan.
Op 30-05-2018 een bijeenkomst gehad met de gemeente en
de uitslag van de enquête aangeboden. De gemeente heeft
de eerste bevindingen van het parkeerdrukonderzoek met ons
besproken. Hieruit bleek dat deze voor een groot deel overeenkomen met de resultaten van de enquête. Verschuiving
van het parkeerprobleem naar de straten net buiten de blauwe
zone/betaald parkeren. Hotspots zijn: Sloterbeekstraat met
enkele zijstraten. Emmastraat (artsenpraktijk, apotheek en
tandartsen) en enkele zijstraten. Het driehoekje Wilhelmina
Druckerstraat /Anne Frankstraat.
De gemeente gaat zich nu beraden over een verbeteringsslag in het huidige gebied en eventuele uitbreiding
hiervan. De werkgroep zal aan de hand van de enquête mede zorgen voor input. Ook zal de werkgroep in de wijk
op zoek gaan naar plekken waar eventueel nog parkeerplekken gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarna zal
de gemeente een voorstel doen aan de werkgroep ter beoordeling. In augustus zal het voorstel aan het college
worden aangeboden en moet duidelijk zijn wat er precies wordt aangepast.
De vergadering werd ook op de hoogte gebracht over het resultaat van een werkgroep Anne Frankstraat/Tiberstraat. Daar was (en is) overlast van hangjeugd. Via een presentatie werd getoond hoe een en ander onderzocht
is en geprobeerd aan te pakken. De omwonenden werden bevraagd. Tijdens een bijeenkomst in augustus 2017
waren veel mensen aanwezig om de excessen te bespreken waarna de werkgroep middels de werkwijze Buurt
Bestuurt aan de gang is gegaan. Zaken die al gerealiseerd zijn:
• extra verlichting op de parkeerplaats
• bankjes verplaatsen naar achter het doel op het veld
• 1 bankje plaatsen voor ouders t.b.v. spelende kinderen bij speelplaats
• 1 vuilnisbak geplaatst (adoptiebak)
• extra inzet van straatcoaches > deels een succes geworden
• App-groep is opgericht.
Andere zaken werden nog niet gerealiseerd, zoals o.a. het groen bij de onderdoorgangen snoeien. Zeker ook
omdat de winterperiode was aangebroken, had men het vertrouwen dat de jeugd weg zou blijven. Nu het weer
goed weer is komt ook de hangjeugd weer naar buiten en lijkt er nog niet zoveel opgelost. Op een uitnodiging
voor een tweede bewonersavond reageerden slechts vier bewoners met hun aanwezigheid. De betrokkenheid
viel tegen.
Overlast door hangjeugd speelt op meer plaatsen in de wijk, want tijdens een bewonersavond over overlast bij
’t Hagerweike waren er meer dan 30 aanwezig, maar toen gevraagd werd om mee te denken over oplossingen
bleken er maar twee mensen actief mee te willen doen.
Een van de lastige punten hierbij is steeds de mogelijkheid, of eigenlijk de onmogelijkheid om te handhaven. We
hebben regels in de gemeente waaraan men zich dient te houden, maar dat handhaven blijkt erg lastig.
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Plannen ijsvogelstraat/lepelaarstraat
Wie in de wijk een beetje bekend is weet dat de schoolgebouwen die aan die straten liggen gesloopt gaan worden. In september 2017 werd hieromtrent meer bekend en vanaf die tijd heeft het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
erop aangedrongen om de direct omwonenden te betrekken bij die plannen. Sedert die tijd is er ook vier keer
overleg geweest met een groepje buurtbewoners. Dat overleg was met vertegenwoordigers van gemeente,
woningstichting Venlo-Blerick, Bewonersnetwerk Venlo-Zuid en zes betrokken bewoners van de IJsvogelstraat en de Lepelaarstraat. Op diverse punten werden verbeterpunten ingebracht. Nadat de gemeenteraad in
de decembervergadering van 2017 de beslissing heeft uitgesteld om meer overleg met bewoners mogelijk te
maken heeft zij onlangs beslist dat de plannen in licht gewijzigde vorm doorgang zullen vinden. Niet alle betrokkenen konden zich in het plan vinden maar de raad en het college hebben een knoop doorgehakt.
Onderstaand een plattegrond van het ontwerp.

In Memoriam Joke Verboon
Zondag 29 april bereikte ons het bericht dat op vrijdag 27 april
Joke Verboon, werkzaam als wijkagent in Venlo-Zuid,
plotseling is overleden. In de korte tijd dat ze in onze wijk werkzaam was
leefde ze zich snel in in de verschillende situaties en dacht constructief mee in
het zoeken naar oplossingen. We zullen haar in herinnering houden.
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Goed Samenleven in Venlo-Zuid
Project gericht op sociale integratie op initiatief van Gemeente Venlo
We willen ons allemaal thuisvoelen. In een fijne omgeving,
veilig en vertrouwd, met leuke sociale contacten. Dat kan
niemand alleen, dat maken we samen. Sociale integratie is daarom de verantwoordelijkheid van ons allemaal. De
gemeente Venlo is hiermee actief aan de slag gegaan in de
wijk Venlo-Zuid. De gemeente roept alle inwoners op om hun
wensen in te dienen. Op verschillende plekken in Venlo-Zuid
zijn al ‘wensboxen’ neergezet, waaronder bij een kapper en
een basisschool.
Heb jij ook een wens of een goed idee?
Woon jij in de gemeente Venlo en heb jij een goed idee om sociale integratie te bevorderen in jouw buurt? Ga dan
naar de website: www.gewoongoedsamenleven.nl en stuur jouw wens in. Vanuit de gemeente wordt vervolgens contact opgenomen over de mogelijke (financiële) ondersteuning van jouw idee.
Wil jij bijvoorbeeld een bingoavond organiseren voor jouw buurt of samen koken met je buren, maar heb je geld
nodig voor pennen of ingrediënten? Dan komt jouw idee in aanmerking voor een financiële bijdrage. Alle ideeën,
groot en klein, zijn welkom, zolang het bestaande inwoners en nieuwkomers maar samenbrengt.

REGELS EN WETTEN
Elke huishouding, vereniging, school of gemeenschap heeft natuurlijk regels waaraan men zich dient
te houden, d.w.z. dat wordt aangenomen. Als men zich niet daaraan houdt, zal beslist op een of andere
manier duidelijk moeten worden waarom men in gebreke is gebleven.
Het is geen wet van Meden en Perzen natuurlijk, maar regels maken de samenleving niet alleen gemakkelijker,
maar bovenal vriendelijker.
Verkeersregels zijn ook regels, die bovendien ook bij de wet geregeld zijn. Het komt echter maar al te vaak voor
dat daaraan gezondigd wordt. Bijna dagelijks, als te voet, fietsend, of een voertuig besturend aan het verkeer
deelgenomen wordt, kan men ervaren hoe hinderlijk en ook gevaarlijk sommigen zich in het verkeer gedragen.
Iedereen wil toch graag op pad gaan met het gevoel en de bedoeling weer veilig thuis aan te kunnen komen.
Van een regel in het verkeer mag best wel worden afgeweken als men daarbij dan de
stelling “een heer in het verkeer” toepassen kan. Met name als de situatie zo is dat de
ander eigenlijk voorrang zou moeten krijgen, maar jij je dan b.v. ook als “een dame in
het verkeer” gedraagt en z.g. een pas op de plaats maakt door voorrang te verlenen.
Goed voorbeeld doet goed volgen (GOVODOGOVO!!!).

MaXi
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Buurtteam Venlo-Zuid/Centrum-Zuid
Hallo, hallo, even voorstellen. Wij zijn Buurtteam Venlo-Zuid/Centrum-Zuid. Wij zijn een team van sociaal werkers dat jullie ondersteunt in jullie eigen buurt. Bij ons kun je terecht met je vraag over bijvoorbeeld financiën, gezondheid, relaties, opvoeding, leven met een beperking en verwerking van ingrijpende
gebeurtenissen. Maar ook als je iets wilt organiseren in de buurt, vrijwilligerswerk wilt doen of informatie
zoekt over mantelzorg. Wij helpen je om mee te doen, op eigen kracht of met hulp van jouw eigen netwerk.
Alweer iets nieuws? Nou…euh…eigenlijk niet. We doen dit werk al jaren, via de welzijnsorganisaties Wel.kom,
Synthese, Proteion-Welzijn, MEE, Bureau Jeugdzorg en Assist. Maar nu trekken we samen op, zodat wij jullie,
bewoners van Venlo-Zuid, nog beter van dienst kunnen zijn. Gratis, laagdrempelig en zonder verwijzing. Wij
laten graag even opnieuw “ons gezicht” zien op de foto hieronder.
Contact: kom met je vraag naar Informatie & Advies in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, elke woensdag tussen 9:00 en 12:00. Daarnaast kun je ons vinden in kamer 1.10, eveneens in de Zuidpilaar.
Of bel of mail: 077-2054000, info@buurtteamsvenlo.nl
Van links naar rechts, van boven naar
beneden: Stephan Bogdanski (bewonersondersteuning), Tarik Temsamani
(bewonersondersteuning), Hetty Straten (maatschappelijk werk), Linda Schevers (bewonersondersteuning), Niels
van Beek (onafhankelijke cliëntondersteuning), Chantal Nelissen (jongerenservicepunt), Helma van der Leeuw
(informatie & advies en vrijwilligerscentrale), Lotte Vollenberg (maatschappelijk werk), Peggie Bos (mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg), Judith
Driessen (maatschappelijk werk). Niet
op de foto: Karin Hegger (maatschappelijk werk) en Fieny Vierhoven (jongerencoach).

VZS opruimmorgen
Op zaterdag 15 september is weer een traditionele opruimmorgen
door de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon in onze wijk. We willen weer
met veel vrijwilligers de wijk in om onze wijk een stukje schoner te
maken. De vorige keer haalden we bijna 2½ kuub zwerfafval op!
Zoals gebruikelijk beginnen we om 9:30 uur met koffie en vlaai, tegen
tienen uitleg waarna we in groepjes de wijk in gaan.
Om twaalf uur verwachten we iedereen weer terug in de Zuidpilaar op
Reigerstraat 2 om te besluiten met een lekkere lunch.
We hopen weer op veel deelnemers!
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Samen Meten aan Luchtkwaliteit
In de vorige wijkkrant is verslag gedaan van
een project om luchtkwaliteit te meten. Het
GreenTechLab van Fontys in Venlo heeft een
apparaat ontwikkeld wat luchtkwaliteit kan
meten (fijnstof, co2 en no2). Ook aan de Prof.
Gelissensingel is gemeten, eerst wat vuurwerk
doet rond nieuwjaar en daarna wat mogelijk
verkeer doet.
We zijn afgelopen mei naar Fontys gegaan om te
horen wat de uitslagen zijn en wat dit betekent.
We kregen van Teus Hagen van de Vereniging
Behoud de Parel uit Grubbenvorst een toelichting
over dit project en de aanleiding om met sensoren aan de slag te gaan in het MYSENSEproject
“Samen meten aan luchtkwaliteit”. Eigenlijk een
pracht initiatief om burgers te betrekken wat er
gebeurt in de eigen leefomgeving. Studenten van
Fontys werken mee aan software voor deze specifieke gassensoren. Er zijn 10 sensoren uitgezet en daarmee is
op regionaal niveau meer aan meetgegevens bekend.
Waarom is het zo belangrijk om meer meetgegevens te hebben?
Internationaal zijn artsen en wetenschappers voor verscherping van de normen voor de aanpak van de luchtkwaliteit. De Gezondheidsraad in Nederland heeft onlangs ervoor gepleit de WereldGezondheidsRaad(WHO)
normen te hanteren en die liggen op rond 20 microgram per m3 in plaats van de Europese Unie norm van 40
microgram per m3. Dit omdat duidelijk is dat de slechte luchtkwaliteit veel doden jaarlijks veroorzaakt en een
sluipmoordenaar is.
Door werkelijk te meten op meerdere plekken komt er meer bewustzijn wat er gebeurt, bijvoorbeeld rond verkeer
en landbouw. De metingen staan nog in de kinderschoenen maar met behulp van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt gewerkt aan het betrouwbaar maken van deze gegevens.
In Venlo is de luchtkwaliteit gemiddeld onder de Europese norm, maar schiet regelmatig boven de norm van de
WHO. In de figuur hierboven is de dikke lijn de WHO norm en de dunne lijn de EU norm. Metingen van het station
Nettetal.
Schonere lucht brengt niet alleen de winst voor de gezondheid maar ook minder vuilneerslag op de balkons aan
de Prof. Gelissensingel en andere drukke straten in Nederland.
Hieronder een aantal verwijzingen naar bronnen voor degenen die meer achtergrondinformatie willen.
- Gezondheidswinst door schonere lucht Gezondheidsraad 2018:
Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon kan nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. Het gaat vooral om:
• het ontstaan en verergeren van luchtweg- en longaandoeningen, inclusief longkanker; en
• het ontstaan en verergeren van aandoeningen van hart en bloedvaten.
https://www.nsl-monitoring.nl/
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
- Luchtkwaliteit meten met sensoren Conceptrapport RIVM 2016
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=420a3851-7bae-4a1b-8c57-587422cb21b4&type=org&disposition=inline
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Albert Heijn Winkelplein Venlo-Zuid
Als supermarktmanager van Albert Heijn op het Winkelplein
in Venlo Zuid, vertel ik graag iets meer over onze winkel en
de bijdrage die wij willen leveren aan de buurt. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat Albert Heijn in Venlo-Zuid de C1000
overnam. Er zijn toen veel medewerkers mee overgegaan
naar Albert Heijn. Samen met een aantal nieuwe collega’s
met Albert Heijn ervaring uit andere winkels, zijn we toen van
start gegaan. Een aantal van hen maakt nog steeds onderdeel uit van ons winkelteam van ongeveer 100 medewerkers.
Ed Bastiaans was de eerste Albert Heijn supermarktmanager in
Venlo-Zuid en heeft dat ongeveer zeven jaar mogen doen. Inmiddels ben ik alweer 3,5 jaar werkzaam als supermarktmanager in
deze winkel. Onze klanten komen hoofdzakelijk uit Zuid. Ook
klanten aan de stadskant van het spoor, Tegelen en Blerick,
weten onze winkel te vinden. Met name op de Duitse zondagen
zien we ook een groeiend aantal Duitse klanten. Samen met mijn
collega´s hebben wij dagelijks de uitdaging dat klanten bij ons
met een goed en blij gevoel kunnen winkelen. Wij geven daarbij
steeds meer aandacht aan hoe je een goede gastvrouw of gastheer kunt zijn.
Het Klanttevredenheidsonderzoek wordt één keer per twee maanden vanuit het hoofdkantoor digitaal verstuurd
en nodigt klanten uit om ons feedback en tips te geven. Daarbij wordt ook de vraag gesteld in hoeverre wij een
Goede Buur zijn. Zeker voor een buurtwinkel vind ik het belangrijk dat wij lokale betrokkenheid tonen. Wij doen
dat bijvoorbeeld met de emballage inleverbox voor lokale doelen, sponsoring van een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten en het regelmatig schenken van goederen aan de Voedselbank. Ook hebben we in onze winkel
een lunch georganiseerd voor de bewoners van Sinselhof. Een Goede Buur is ook verantwoordelijk voor een
schone omgeving en dat vergt dagelijks aandacht. Twee keer per jaar steekt een aantal collega’s hun handen uit
de mouwen bij Venlo-Zuid-Schoon. Inmiddels bestaat ook de werkgroep Winkelplein Venlo-Zuid. Hier maakt
onder meer een aantal bovenburen van onze winkel deel van uit. Ik vind het mooi om te zien dat er ontzettend
veel werkgroepen en initiatieven van vrijwilligers zijn, die het leefklimaat in Venlo-Zuid zo aangenaam mogelijk
willen maken. Vanuit Albert Heijn zie ik nog diverse mogelijkheden om een grotere bijdrage te leveren aan lokale
betrokkenheid en Goede Buur.
Als supermarkt kunnen wij het verenigingsleven een podium bieden om zich bij ons te presenteren voor ledenwerving. Ook kan er extra geld ingezameld worden door zelfgebakken producten te verkopen. Wij zorgen dan
voor de marktkraam en benodigde ingrediënten. Met de collega winkeliers van het winkelplein zitten we ook
regelmatig om tafel. Wij bespreken dan de knelpunten en kansen, met als doel er allemaal ons steentje er aan
bij te dragen. Zowel in en ook regelmatig buiten de winkel, moet voor onze klanten iets te beleven zijn. Wij willen een supermarkt zijn waar klanten met plezier hun dagelijkse boodschappen kunnen doen en zij elkaar graag
ontmoeten voor sociale contacten. Uiteraard streven wij er ook naar dat onze medewerkers met plezier komen
werken. Goede medewerkers met talent en ambitie kunnen doorgroeien naar Teamleider en wellicht nog verder
tot supermarktmanager. Inmiddels staat er al weer tien jaar Albert Heijn boven de deur van onze winkel. Om dit
jubileum te vieren zal er in het najaar nog een aantal activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Wat mij
betreft op naar de volgende tien jaar.
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HUIS van de wijk, De Zuidpilaar
Het HvdW de Zuidpilaar is een wijkgebouw waarbij
de bewoners van de wijk voor vragen, ontplooiingen en initiatieven terecht kunnen. Maar er is meer
dan dat… Er is sinds 2015 veel veranderd en waar
nodig in de Zuidpilaar aangepast.
We zagen verplaatsingen van de Open Inloop naar het
voormalige “school”-gedeelte. Tevens is de Biljartvereniging Venlo-Zuid ook naar dat gedeelte verhuisd,
om zodoende meer ruimte en gezelligheid te waarborgen voor de bezoekende medespelers. Tevens is
in dat gedeelte de landing van KanDoen en de WAA
werkplek. KanDoen ondersteunt (met mensen die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben) in de wijk bij kleine huishoudelijke werkzaamheden, in nauwe samenwerking met Burenhulp. De WAA werkplek komt dichter bij de maatschappij te staan, aangepaste werkplekken met
de daarbij belangrijke ondersteuning van de coaches.
Ook in dit gedeelte van de Zuidpilaar bevinden zich hobbyisten, schilderclub, Mama-Café, Kids Club Zuid en
de Chinese school die allen bijdragen dat er een juiste verhouding tussen bedrijvigheid/ontspanning/leren en
roering ontstaat.
Geheel aan de rechter buitenzijde bevindt zich nog het Consultatiebureau met een eigen ingang. In zoverre dit
gedeelte van de Zuidpilaar, in de volgende Wijkkrant zal er ingegaan worden op de hulp en uitleg van maatschappelijke ondersteuning.
Bezoek onze website www.zuidpilaar-venlo.nl
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De mariakerk

door Ted Merkus

Ongeacht in welke wijk je ook komt, elke wijk heeft zijn gezichtsbepalende gebouwen. Gebouwen, die een wijk of een deel ervan een eigen aanzien geven. Vaak is dit de kerk met een niet over het hoofd te ziene toren.
Ook Venlo-Zuid heeft zijn eigen gebouwen die de wijk een eigen karakter
geven. Ik heb in mijn artikelen over de wijk al eerder aandacht besteed aan
de Nedinscotoren en het voormalige slachthuis. Deze keer richt ik mijn
aandacht op de Kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, oftewel
de Mariakerk zoals deze in de volksmond genoemd wordt.
De geschiedenis van deze kerk begint niet op de plek waar de kerk nu staat, aan
de Sinselveldstraat, maar op de hoek Walstraat en Tegelseweg. In 1908 werd op
deze plek een lagere school voor meisjes opgericht door de Zusters van Liefde.
Rector Op Hey startte in de school een noodkerk. Dit zou je kunnen noemen de eerste voorbereiding van de
bouw van een heuse kerk.
Dat op deze plek een kerk
gevestigd werd mag opmerkelijk genoemd worden.
Venlo-Zuid was op dat
moment nog geen woonwijk
zoals we die nu kennen en er
woonden nog weinig mensen. De oprichting van een
kerk mag erop wijzen dat het
gemeentebestuur plannen
had om een woonwijk te
stichten. De voorloper van
de Mariakerk was de eerste
kerk die gebouwd werd buiten de binnenstad.
In 1912 begon de bouw op
de plaats waar de kerk nog
steeds staat. De architect was de toen al vermaarde (en tevens verguisde) Pierre Cuypers. De Mariakerk (zoals
ik de kerk zal blijven noemen) zou het laatste religieuze bouwwerk van Cuypers worden voor hij in 1921 stierf.
Vermaard vanwege zijn grote werken zoals het Rijksmuseum en het centraal station, beide in Amsterdam. Verguisd vanwege zijn zeer behoudende en enigermate achterhaalde bouwstijl, neogotiek. De Mariakerk was niet
de eerste keer dat Cuypers in Venlo actief was. Hij was zeer nauw betrokken bij de renovatie van het stadhuis
(rond 1880) en de uitbreiding van het kapelletje van Genooi. In 1914 werd de kerk in gebruik genomen na te zijn
ingewijd door de bisschop van Roermond, Mgr. Schrijnen. De kosten van de kerk: ƒ86.854 (inclusief de toren die
ƒ5.204 heeft gekost).
In de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk veel schade opgelopen. Bij het bombardement van 3 november 1944
(Venlo lag toen onder vuur en gedurende de wintermaanden is heel veel van Venlo verwoest, waarbij ook VenloZuid zwaar getroffen werd) viel er een bom bij de kerk. De torenspits werd er afgeschoten, dak en gewelven zijn
ingestort.
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Was de kerk in deze donkere periode
alleen een plek voor gelovigen? Nee,
het ondergrondse verzet gebruikte de
kerk als doorvoerstation voor gevluchte krijgsgevangenen. Via de kerk
gingen deze krijgsgevangenen naar
de Hulsterhof waar ze kleding en eten
kregen, om vervolgens naar Duitsland
gebracht te worden.
In 1947 kreeg de architect Frans
Stoks de opdracht om de kerk te herbouwen. De toren werd lager herbouwd.
Ondanks de verbouwing heeft de kerk
nog altijd zijn neogotische trekken
behouden. Het is een driebeukige
kruiskerk met kruisribgewelven, uitlopend in een koepel. Ook de fraaie
glas-in-lood-ramen herinneren sterk aan de gotiek. De rondgang in de kerk wordt versierd door een lange
fresco-achtige reeks, voorstellende de kruisweg van Christus. Aan beide kanten van het hoofdaltaar zijn kleine
aandachtkapelletjes voor een moment van stilte en devotie. In beide kapelletjes staan drieluiken met fragmenten
uit het leven van Christus. Omdat de kerk hoog is, en er niet veel beelden en pilaren in de kerk staan, straalt de
kerk veel rust en ruimte uit.
Kerken zijn er volgens mij niet alleen voor gelovigen. Ook niet- of andersgelovigen kunnen in de kerk een
moment van rust en bezinning vinden. De Mariakerk is zo’n plek om even de sores van alledag te laten voor wat
het is. Een oase van rust in een niet altijd rustige woonwijk.

POEP IN EEN ZAKJE
Laat ik maar beginnen met te herhalen dat er op alle officiële hondenpaden in de wijk, alsmede in
de Oude Beemden, géén poep opgeruimd hoeft te worden.
Het gekke is dat ik juist daar vaak plastic zakjes aantref met daarin een hondendrol. Wat bezielt de mensen die dat doen? Willen zij dat deze drol bewaard blijft voor het nageslacht…?
Als jouw hond poept waar dat niet is toegestaan, ruim je dat uiteraard op en deponeert het zakje achtereenvolgens in de dichtstbijzijnde afvalbak. Staat er geen bak in de buurt, neem je gewoon de drol mee
naar jouw eigen afvalbak thuis.
Heb je per ongeluk geen zakje bij je, laat de drol dan liever liggen; deze regent uiteindelijk vanzelf weg of
wordt uiteengepikt door vogels. Maar gooi nooit, maar dan ook nooit deze poepzakjes tussen de struiken of langs de paden, want daar liggen ze waarschijnlijk over drie jaar nog steeds.
Laat ons allemaal meewerken aan een schone wijk.
M. Verstraaten, lid werkgroep Venlo-Zuid-Schoon
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Straatcoaches gemeente venlo
Gemeente Venlo zet dagelijks twee straatcoaches in
tegen jeugdoverlast. Deze straatcoaches zijn voor de
gehele gemeente Venlo maar zijn ook in Venlo-Zuid
actief.
Zo kunt u ze regelmatig tegenkomen bij ‘t Hagerweike, Anne Frankstraat en Min. Van Hallstraat. Maar
er zijn nog veel meer locaties die zij bezoeken tijdens
hun dagelijkse ronde door Venlo-Zuid.
Straatcoaches spreken daar zowel groepen jongeren als individuen aan op hun gedrag. Bieden een luisterend
oor voor de jeugd. Maar ze zijn er ook voor de melders en de bewoners van Venlo-Zuid. Maken graag een praatje
om te horen wat er speelt in de wijk.
Sadik en Farid zijn twee jongens van de straat, spreken de taal en maken makkelijk contact. Farid was vroeger
zelf op straat te vinden en heeft hierbij zelf ook contact gehad met de straatcoaches. De straatcoaches hebben
Farid geholpen, ze hebben een luisterend oor geboden. Dit wil hij nu graag doen voor andere jongeren die dit
nodig hebben.
Belangrijk is dat overlast van jongeren in de wijk gemeld wordt bij de straatcoaches zodat ze hier direct op kunnen anticiperen. De straatcoaches zijn van maandag tot en met vrijdag vanaf 16:00 uur op straat. Op vrijdag en
zaterdag ook in de nachtelijke uren.
Melden van overlast aan de gemeente kan via de website van de gemeente:
https://www.venlo.nl/melden/formulier
Voor dringende meldingen zijn de straatcoaches tijdens hun dienst rechtstreeks bereikbaar via: 06-25074007.
Wil je meer zien van het werk van de straatcoaches? Kijk dan op Youtube: https://youtu.be/Ynvt_3W7yzs

VAKANTIETEKENING
Hoe leuk is het om een door jou gemaakte tekening in de Wijkkrant van oktober te zien staan.
Daarom wordt aan de kinderen van onze basisscholen
gevraagd een mooie tekening over de vakantie te maken.
Die zouden dan bijvoorbeeld kunnen gaan over vakantie aan
zee, op de camping, in een zwembad, thuis met anderen,
of alleen, muziek maken, in een pretpark spannende dingen
doen; het kan allemaal.
De mooiste tekeningen krijgen dan een plekje in de Wijkkrant, dus doe je best! Natuurlijk loven we ook enkele
cadeaubonnen uit!
Stuur je tekening vóór 1 september naar het redactieadres: Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo.
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Zoek de tien verschillen
Deze keer twee plaatjes met verschillen. Zoek en vind de verschillen en
stuur de oplossing in vóór 1 september 2018 en maak kans op een van de
3 cadeaubonnen ter waarde van €10.
Oplossingen naar:
redactievenlozuid@hotmail.com
of via het redactieadres; Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo.
De prijswinnaars van de puzzel in het
vorige nummer zijn Lisette Hovens,
Janneke van Hugten en Eric Senssen. We kregen deze keer 36 inzendingen, allemaal juist! De oplossing
was: samenwerking.

WIJKTHEATER VENLO-ZUID
START MET DERDE EDITIE!
Na twee succesvolle wijktheatervoorstellingen start in september de derde wijktheaterproductie VenloZuid.Wijktheater is theater door de wijk, voor de wijk en over de wijk. Samen maken we een theaterproductie over zaken die spelen in jouw buurt, iets wat voor je voordeur gebeurt. En wie kan dat nou beter
uitdragen dan jij als wijkbewoner zelf?
Wat je nodig hebt om mee te doen zijn enthousiasme en plezier in het spel. Je hoeft geen Carice van Houten of
Huub Stapel te zijn om op de bühne je mannetje of vrouwtje te staan. Iedereen kan meedoen, ervaring in toneel
is niet nodig.
Enkele andere praktische zaken zijn:
Deelname is gratis. De eerste 6 bijeenkomsten zijn bedoeld om te ervaren wat toneelspelen is. In de 6e bijeenkomst beslis je of je door wilt gaan. Daarna volgen een 30-tal wekelijkse repetities en een voorstelling in april
2019. Hartstikke leuk. Zowel het thema, als deels ook de invulling daarvan gebeurt door de spelers. De regie is
in handen van de ervaren regisseuse Ine van der Vorst.
De repetitie is op donderdagen van 19:30 tot 22:00 uur en vindt plaats in het Huis van de Wijk de Zuidpilaar,
Reigerstraat 2, in Venlo-Zuid. Start: 6 september.
De organisatie is in handen van de werkgroep Wijktheater Venlo-Zuid onder leiding van Theater De Garage.
Wijktheater Venlo-Zuid werkt samen met het Huis van de Wijk en Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Het derde wijktheater is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Venlo/SAM-Fonds.
Voor meer info en aanmelding bel of mail met Piet Nillesen: 077-3514252 of info@theaterdegarage.nl
Uiterlijke aanmelddatum: 5 september.
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Gordel van Smaragd
Een paar jaar geleden ontmoette ik Grace Bellel bij het Huis voor de
Kunsten Limburg. Zij ging als dansconsulent helpen om een kunstproject in de regio Venlo te realiseren. Inmiddels heb ik haar vaak
ontmoet. Grace woont in de zelfde wijk als ik, in Venlo-Zuid. Tijd voor
een interview.
Geboren in Tegelen, maar al vanaf haar 11e kwam zij vaak in Venlo-Zuid.
Vooral bij Molukse vrienden. Haar moeder komt uit Soerabaya en haar
vader uit Semarang op Centraal Java. Vanaf haar elfde oefende zij Indonesische dansen bij het dansgezelschap ‘Gordel van Smaragd’ dat geleid
werd door de familie Kokosky in Venlo. Het werd serieus aangepakt. Elke
maand reisde het gezelschap naar Maastricht waar ze les kregen van een
Balinees in Balinese dansen. Voortdurend werd er naar optredens toegewerkt. Daardoor danste Grace vanaf
haar elfde jaar op Pasar Malams in heel Nederland.
Naast het dansen speelde zij fanatiek badmintonsport bij Olympia’56 in Tegelen. Hieruit kwam haar aanmelding
voort voor de CIOS-sportopleiding in Sittard, die ze met succes afsloot. Maar het dansen bleef toch trekken en
op haar 22e deed zij auditie op de dansacademie Codarts in Rotterdam waar ze vier jaar later afstudeerde als
docent Moderne dans en Impro-Compro (improvisatie-compositie). Al in het tweede jaar van haar dansopleiding
werd Grace door het professionele dansgezelschap van Hans Tuerlings voor 10 uur per week in dienst genomen als vervangster. Drie jaar lang studeerde ze en danste professioneel bij Tuerlings. Na het behalen van haar
diploma werd zij fulltime danseres bij Villa Danthe in Den Bosch. In 1986 verhuisde ze naar Amsterdam waar ze
danste bij choreograaf Xander Vervoort. Vanaf 1990 werkte ze drie jaar in Brussel bij Wim Vandekeybus. Bij haar
auditie gaf haar sportachtergrond de doorslag. Met zijn gezelschap reisde Grace drie jaar lang de hele wereld
door voor ruim 150 dansvoorstellingen in toptheaters: Japan, Mexico, Canada, Verenigde Staten, Europa, enzovoort. Daaruit voortvloeiend ontstond de dansfilm ‘La Mentira’.
Terug naar Venlo
In 1993 keerde Grace terug in Venlo en werd docent aan de vooropleiding dans van het Valuascollege, welke
gelieerd is aan ArtEz , dansacademie Arnhem. Samen met haar man richtte zij het eigen dansgezelschap C.E.T.
(Central Europe Time) op met life muziek: Grace voor de dans en haar man Rob Frey voor de muziek. Het gezelschap trad internationaal op.
In 1995 verhuisde zij terug naar Venlo, naar de Natteweg in Venlo-Zuid. Ze richtte dansgezelschap PIUM op in
1997. Elke vrijdag konden de PIUM-dansers en -muzikanten de hele dag gebruik maken van Theater De Garage
aan de Saxenkampstraat in Venlo-Zuid. Vanaf 2001 oefent PIUM in de eigen dansstudio van Grace in de verbouwde schuur achter haar woonhuis. Grace stelt dat een bezoek aan Theater De Garage voor haar nog altijd
voelt als thuiskomen.
Grace heeft via haar werk als danseres een bijna levenslange band met Venlo-Zuid. Doordat haar kinderen op de
Petteflet en op de Koperwiek hebben gezeten heeft ze ook al een zeer lange binding met deze scholen. “Ik heb
echter met name een relatie met dansers en muzikanten”, zegt Grace. En juist via die invalshoek was zij in 2017
mede-initiatiefneemster van het KuCuLoere Festival Venlo-Zuid. Grace voelt zich een verbinder. Veel dansers
en muzikanten hebben vertrouwen in haar inzet. Dat helpt om hun medewerking te vinden aan een kleinschalig
wijkgericht festival als KuCuLoere Venlo-Zuid.
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ONZE BUURT 2018
Onze Buurt 2018: inschrijven kan tot eind augustus
“Tienduizenden euro’s voor de beste buurtplannen”.
Onze Buurt is terug! Na een pauze in 2017, maken actieve
buurten en groepen dit jaar weer kans op een startkapitaal
van tienduizenden euro’s voor de uitvoering van een project.
Onze Buurt heeft € 60.000 klaar liggen voor de beste buurtplannen. Wijken, dorpen, groepen en organisaties maken
kans op de prijs, door in te schrijven voor 31 augustus.
Onze Buurt bestaat sinds 2012. Het aantal aanmeldingen groeide elk jaar gestaag en het enthousiasme van
de deelnemers en finalisten werd steeds aanstekelijker. Helaas kon de editie 2017 niet doorgaan, terwijl er wel
aanmeldingen binnenkwamen voor de prijs.
Dat editie 2018 nu wel van start gaat, komt door het aanhaken van de Provincie Limburg. Omdat de doelstellingen van Onze Buurt passen binnen de Sociale Agenda, draagt de Provincie Limburg bij aan de organisatie van
de actie. Het prijzengeld van Onze Buurt komt nog steeds uit het fonds dat Ons Limburg al jaren samen met het
Oranje Fonds beheert.
Kans maken
Voor Onze Buurt 2018 is er weer een prijzenpot van € 60.000. Dat geld
wordt verdeeld onder 6 finalisten in een royale hoofdprijs en 5 aanmoedigingsprijzen. Voor de zes initiatieven die de finale halen blijft het dus
niet bij plannen maken, ze krijgen door deze financiële impuls echt iets
van de grond. De plannen van de zes finalisten krijgen aandacht bij L1,
VIALimburg en op de sites Onzebuurt.eu en Devereniginglimburg.nl
Zo raken andere Limburgers geïnspireerd door het werk van de finalisten. Projecten moeten aan een aantal
eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een finaleplaats: het moet bijdragen aan cohesie tussen bevolkingsgroepen, het moet een origineel idee zijn en de initiatiefnemers moeten duidelijk kunnen maken waarvoor
precies het geld van Onze Buurt nodig is.
Een uitgebreide uitleg van de criteria staat op de site www.onzebuurt.eu In de eerdere edities gingen de prijzen
naar een school die de speelplaats buiten schooltijd opengooide voor de wijkjeugd, naar een dorpsraad die
een dorpskeuken bouwde, naar een doe-het-zelf actie voor klusjes in de openbare ruimte, een fietsenplan voor
mensen met een kleine beurs en naar een internationale kookclub voor moeders.
In de jury van Onze Buurt 2018 zitten de bestuursleden van Ons Limburg, Gedeputeerde M. Van Rijnsbergen
namens de Provincie Limburg en een afgevaardigde van Oranje Fonds.
De inschrijfperiode voor de editie 2018 loopt tot 31 augustus. Het inschrijfformulier staat
op www.onzebuurt.eu
Winnaars 2012 tot 2016
- Basisschool Klingerberg Blerick.
- De Dorpsraad Heide (Venray).
- Huurdersbelangenvereniging Hoensbroek.
- Fietsenbank Maastricht.
- Moedercentrum Maximina.
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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

Website
bewonersnetwerkvenlozuid.nl
Facebook
Facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid

Groenvoorzieningen
• Reiniging
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
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(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

Redactie
Jack Driessen
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Mieke Theunissen
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Fotografie
Jack Driessen
Fotobewerking
Mieke Theunissen

Redactieadres
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
Telefoon 077-354 07 45
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com

Wijkgericht werken 14 077
Stadswacht Venlo 14 077

Layout en realisatie
Drukkerij Vijgenboom

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.

De volgende uitgave verschijnt
begin oktober 2018.
Inzenden van kopij voor dat
nummer vóór 1 september
naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com

