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Geachte bewoners
bewoners,
Wat voor u ligt is een bijzondere Wijkkrant,
althans voor de redactieleden. Hoezo? De
redactie constateerde onlangs dat deze
oktoberuitgave, de 66ste, inhoudt dat
daarin de 1.000-ste pagina bereikt werd.
We zijn aangekomen bij jaargang 23, nummer vier. In de loop der jaren is al 66 keer
een Wijkkrant verschenen.
Sinds april 1996 ontvangt u als bewoner
van Venlo-Zuid regelmatig deze, naar wij
hopen, informatieve krant.
Voor velen kan dit een aanvulling betekenen op de info via andere kanalen, zoals
b.v. de regiokrant.
Met het tot stand komen en dus vergaren van kopij heeft zich tot nu toe een
bijna constante bezetting van redactieleden beziggehouden. Wij zijn erg blij dat
ons redactieteam inmiddels is versterkt
met twee nieuwe leden, met kennis van
IT (informatietechnologie). Door deze uitbreiding worden de andere leden ook meer
wegwijs gemaakt in die materie, website en
facebook. Wie ze zijn ziet u op pagina 5.
Deze Wijkkrant is ook speciaal omdat hij
deze keer helemaal in kleur is. Na de verkoop van Drukkerij Vijgenboom aan Drukkerij Knoops is ons deze mogelijkheid
geboden. We verwachten dat de samenwerking net zo prettig zal zijn.
Wij hopen u met de extra mededelingen
hierin van dienst te zijn. En, zoals eerder in
vorige wijkkrant, de oproep om kopij aan te
leveren. Dat mag gaan over zaken/verenigingen in Venlo-Zuid, maar ook b.v. reacties op geplaatste artikelen.
Schroom niet om te reageren. Wij zijn
benieuwd!
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Tijdens de laatste openbare plenaire vergadering
hadden we een relatief korte agenda. Naast de
vaste agendapunten hadden we het voorstellen
van de Scoottieclub. Een club zielsverwanten die
in het bezit zijn van een scootmobiel. Sommigen
zijn hier goed in thuis en anderen weten zich (nog)
geen raad met zo’n vervoermiddel.

Zij brachten die ongerustheid in de vergadering
naar voren. Er is besloten om een werkgroep op te
richten die dat speciaal gaat volgen en de omwonenden zodoende te ondersteunen. De belangen
van de bewoners en de natuur uit die omgeving zijn
niet gebaat bij nog meer grote bouwprojecten in die
omgeving.
Ook hebben we tijdens die vergadering wat uitgebreider de tijd genomen om eens terug te kijken naar ons
eigen functioneren en ons de volgende vragen te stellen. Wat gaat er goed? Waar kunnen we wat verbeteren? Hoe kunnen we dat doen?
Zonder verder op de punten in te gaan kwamen de
volgende opmerkingen voorbij.
Punten die als goed ervaren werden
De basis, de structuur is goed. Anders dan het voormalige Wijkoverleg, maar prima werkbaar.
Projecten, waar alleen maar bewoners bij betrokken
zijn, lopen goed.
De werkgroepen werken goed, er zit veel energie in.
Animo, betrokkenheid van de projecten en werkgroepen.
Wijkkrant.
Verbindende van de opzet.
Basisstructuur, werken met werkgroepen.

Om elkaar wegwijs te maken bij het gebruik van de
scoottie zoeken ze contact met gebruikers en ondernemen samen tochtjes door de regio. De achterliggende gedachte is mensen uit hun isolement te halen
en ondanks hun beperking te laten genieten door het
rijden, het durven rijden met een scoottie.
U kunt in contact komen via mijnscoottie@gmail.
com telefoon: 06-39343619.
website: www.mijnscoottie.nl

Punten die verbeterd kunnen worden
Projecten waar betrokkenheid van de gemeente bij
nodig is, verlopen vaak uiterst traag.
Iemand zei dat het bestuur zich actiever moet opstellen.
Meer samenwerking met grotere partners.
Meer gemeente-onafhankelijke projecten.
Bij vergaderingen te lang stilstaan bij bepaalde onderwerpen.
Geen reclamepresentaties in de vergadering.
Nodig bewoners uit voor projecten.
Hoe kunnen we dat doen?
Is het vanzelfsprekend dat wij taken van de gemeente
overnemen?
Strakker vergaderen.
Sneller anticiperen op situaties in de wijk.
Zichtbaarheid bestuur.

Broekhofstraat
Bewoners uit de omgeving Broekhofstraat maken
zich al langere tijd ongerust en hebben stappen
ondernomen in maart 2017 betreffende de bouwplannen van een sportzaal bij OBS De Koperwiek.
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einde van de avond voor alle twee de groepen maar
twee bewoners aan. Die werkgroepjes zijn dan ook
niet opgestart. Natuurlijk blijven het bestuur van het
Hagerweike, de gemeente en het Bewonersnetwerk
wel zoeken en praten over mogelijke oplossingen.

Out-of-the-box denken. Op een andere manier de
bewoners betrekken.
Waarom haken steeds groepjes af?
In een volgende plenaire vergadering zullen we
hierop nog zeker terugkomen. Door hier en daar
toch al met elkaar in gesprek te gaan liep de vergadering een goed half uur uit, maar dat werd ook als
goed bestede tijd gezien.

Sloterbeekstraat
Ook net voor de zomervakantie is overleg geweest
met omwonenden van de plek van het oude M&Mgebouw aan de Sloterbeekstraat. Woningstichting
Woonwenz heeft plannen om op de vrijgekomen
plaats appartementen te gaan bouwen die passen in
datgene wat er al gebouwd is. Het Bewonersnetwerk
heeft geadviseerd om de omwonenden al in een vroeg
stadium te informeren. Tijdens de eerste verkenning
van de plannen werden al veel goede ideeën en punten van aandacht aangedragen. Ook hier werd aan het
einde van de bijeenkomst gevraagd voor deelnemers
aan een te vormen werkgroep. Hier meldden zich 5
mensen voor. Na de zomervakantie hoopt die werkgroep met wat meer concreet materiaal aan de slag te
gaan en met enkele keren vergaderen en overleggen
hoopt ze voor het voorjaar van 2019 plannen aan de
buurt te kunnen presenteren.

Smileys
Met de werkgroep Verkeer van het Bewonersoverleg is afgesproken dat er op toerbeurt in onze wijk en
andere wijken zogenaamde smileys geplaatst zullen
worden die ongeveer twee maanden op een bepaalde
plek zullen hangen. Een smiley is een verkeersbord
dat weggebruikers laat zien hoe hard ze rijden. Hierdoor worden ze aangespoord om hun rijgedrag aan te
passen als dat nodig is. Het bord registreert bovendien gedurende langere tijd hoeveel voertuigen er met
welke snelheid rijden. Omdat het een mobiel bord is,
kan het naar behoefte worden ingezet om het verkeer
tijdelijk te monitoren. In korte tijd kan een verkeerssituatie in kaart gebracht worden eventueel gevolgd
door maatregelen. De werkgroep Verkeer heeft o.a. de
volgende plaatsen onder de aandacht gebracht: Prof.
Gelissensingel, Emmastraat, Natteweg en de Sloterbeekstraat.
De smileys rouleren over de wijken van Venlo, zodat
overal in de gemeente een beter inzicht in de snelheidsovertredingen komt. In de laatste vergadering
kreeg het bestuur toestemming om uit de reserves
een smiley, speciaal voor Venlo-Zuid, aan te kopen.

Betaald Parkeren / Blauwe zones
De werkgroep die daarmee bezig is heeft geëvalueerd
met de betrokken ambtenaren van de gemeente. Als
input werden ook de ingevulde enquêteformulieren
gebruikt die verzameld zijn. Ook de reacties die tijdens een ronde door de wijk van de wijkwethouder,
Alexander Vervoort, de verantwoordelijk ambtenaar
en enkele mensen van de werkgroep, zijn meegenomen. Reacties die in de loop der tijd bij de gemeente
en het Bewonersnetwerk zijn binnengekomen per
mail, telefoon en facebook zijn ook bij de nieuwe planvorming gebruikt.
In de Wijkkrant van juli kon u daarover al lezen dat
we voorstander waren van een uitbreiding van het
gebied. Nu, eind augustus, is het plan om in VenloZuid de blauwe zone uit te breiden met de Emmastraat (tussen Willemstraat en Zwanenstraat), de
Antoniusstraat (tussen Sloot en Sloterbeekstraat) en
de Sloterbeekstraat (tussen Sloot en Antoniusstraat).
Die zaten inderdaad in ons advies, maar dat advies
omvatte toch wat meer maatregelen. Blijft u ons voeden met uw opmerkingen, klachten en ideeën.

Hagerweike
Net voor de zomervakantie is er ook overleg geweest
tussen het bestuur van het Hagerweike, de beheerder
ervan, een vertegenwoordiging van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, omwonenden van het Hagerweike en
vertegenwoordigers van de gemeente. Het ging over
de overlast door met name hangjeugd bij het Hagerweike en in het Beatrixpark. Diverse aspecten van die
overlast werden besproken als geluidsoverlast, het
veroorzaken van zwerfvuil, intimiderend gedrag ten op
zichtte van wandelaars/fietsers en vernielingen. Op die
avond waren er ongeveer 20 personen. Het voorstel
is gedaan om twee groepjes te formeren die zich zouden gaan bezighouden met de overlast en het aanpakken van die problemen. Helaas meldden zich aan het
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DE WIJKKRANT 1996-2018
Deze pagina gaat over het fenomeen Wijkkrant in venlo-Zuid, in 1996 met het oprichten van het toenmalige Wijkoverleg venloZuid, het eerste in de gemeente venlo. Toen
werd al in de eerste vergadering overgegaan
tot de oprichting van een redactie voor het
uitbrengen van een Wijkkrant. De afdeling
communicatie van de gemeente had al een
proefversie gemaakt en in mei van 1996 verscheen de eerste krant.
Nu, in 2018 wordt de Wijkkrant nog steeds uitgebracht, nu door het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Globaal gezegd kun je stellen dat de doelstelling
van het toenmalige Wijkoverleg en het huidige
Bewonersnetwerk hetzelfde is. Het verbeteren van
de leefbaarheid in de wijk Venlo-Zuid. De werkwijze
is wel wat anders. Waar klachten en ideeën werden
besproken binnen themagroepen met geïnteresseerde vrijwilligers, wordt nu nadrukkelijk van de
inbrenger verwacht dat hij of zij deelneemt en meehelpt met het oplossen van hetgeen ingebracht is.
De bedoeling van de Wijkkranten was ook informatieverstrekking uit en over de wijk in brede zin. De redactie heeft altijd getracht om een goede balans te vinden
tussen informeren en amuseren. Ook de stukken die
luchtigere informatie geven krijgen een plaats in de
krant. Voorwaarde is wel dat het speelt in onze wijk.
Natuurlijk zijn er onderwerpen aan bod gekomen die
ook voor een (veel) groter gebied van toepassing zijn,
maar dan nog proberen wij dat het artikel toegespitst
is op iets uit Venlo-Zuid zelf.

Ted Merkus, Ton Schuurmans, Roger Spitz, Mieke
Theunissen en Rena Wilske. Ieder met eigen taken en
specialismen, want de informatieverstrekking werd in
de loop der jaren uitgebreid met een website, www.
bewonersnetwerkvenlozuid.nl en de facebookpagina.
Ook is de redactie aangevuld met bijdragen van bijvoorbeeld Mart Peters en incidentele bijdragen van
wijkbewoners. Die inzendingen van met name wijkbewoners zijn alleen nog te zeldzaam. Als in de loop der
jaren 15 inzendingen zijn geweest hebben we het wel
gehad schatten we. Weet u uitgedaagd!

Door de jaren heen zijn we nu op het punt aangekomen dat dit de duizendste pagina is en dat vonden wij
een gelegenheid om even wat aandacht op onszelf
te richten. De redactie heeft door de jaren heen niet
zo heel veel verschillende redactieleden gehad. Een
behoorlijk vast team dus. Er zijn wel mensen afgehaakt doordat zij het Wijkoverleg verlieten of verhuisden, maar dan nog bestaan er goede banden tussen
de oud-leden en de huidige redactie.
Die lijst van redactie werd steeds vermeld in het colofon en bestaat nu uit: Jack Driessen, Embert Maas,
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Natuurlijk heeft de gemeente en wijzelf ook vaker
onderzocht hoe die Wijkkrant ontvangen werd in de
wijk. Dat zat wel snor. U liet ons weten het uitgeven
van de krant erg op prijs te stellen, ook geeft u aan dat
u de krant goed leest en de informatie waardeert. Volgend jaar zullen we dat weer eens peilen, want helaas
staat onder andere de financiering van de krant onder
druk.
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Uit het gemeentelijk apparaat zijn al vaker geluiden
gekomen om bijvoorbeeld te gaan werken met advertenties en sponsoring om geld voor de bekostiging te
verzamelen. De mening van de redactie is vooralsnog
dat we daar niet aan willen en dat wij de informatieverstrekking van ons wijkbewoners als prioriteit zien die
het waard is om betaald te worden door de gemeente.

door de hele wijk. Natuurlijk krijgen zij daarvoor een
mooie bijdrage om hun verenigingsactiviteiten te helpen financieren. We zijn heel bij met hun hulp!
Dat brengt ons bij de toekomst. Als redactie vinden
we goede voorlichting en informatieverstrekking
belangrijk en willen dat graag blijven doen, op naar
de vijfentwintigste jaargang! We hopen dat het college
van B&W en de gemeenteraad die informatieverstrekking ook belangrijk vinden en financieel ondersteunen. Ook hopen we dat u ons blijft prikkelen en ondersteunen met bijdragen. Dan gaan we samen verder
naar de volgende duizend pagina’s!

Een aspect wat niet vergeten mag worden is de bezorging; wat heb je aan een nieuwe Wijkkrant als die
niet bij de mensen in de wijk op de mat valt? Al een
behoorlijk aantal jaren doen leden van CV De Kwas dit
voor ons. Elk kwartaal weer worden vanuit Ut Tref de
afgetelde exemplaren door hun leden rondgebracht

Redactieleden Wijkkrant venlo-Zuid

Embert Maas

Jack Driessen

Roger Spitz

Rena Wilske

Mieke Theunissen

Ted Merkus
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INBRAAKPREvENTIE
Wat kunnen we eigenlijk doen, of moeten we juist
iets laten, om inbraken te voorkomen? Denken we
daarbij ook voldoende aan anderen?
Maak van ‘veilig wonen’ een bewuste gewoonte. Onverschilligheid en veiligheid gaan niet samen. Volg de
volgende tips op en maak het inbrekers niet gemakkelijk. Het is nu oktober en de “donkere dagen” zijn weer in
aantocht. Wat te DOEN voor veilig en leefbaar wonen...




















Doe de deur op slot, de ramen dicht en eventueel een lichtje en de radio aan als u weggaat (ook als u gaat
slapen). Denk hierbij ook aan de bovenverdieping!
Vergeet uw sleutels niet. Laat geen sleutels in de deur zitten, leg ze niet onder een deurmat of op tafel als u
weggaat.
Merk en registreer waardevolle spullen met postcode, huisnummer en eventueel de toevoeging “NL”. Soms
zijn foto’s of video-opnamen van waardevolle voorwerpen ook nuttig (bijvoorbeeld voor sieraden).
Zorg extra goed voor waardevolle spullen. Zet ze uit het zicht voor inbrekers en berg kleine zaken (goud,
zilver, juwelen, waardepapieren) op in een kluis.
Onderhoud het aangebrachte hang- en sluitwerk en de lichtbronnen goed. Niet alleen bij u zelf, maar help ook
mee om de voorzieningen in uw buurt in goede staat te houden.
Zorg dat uw woning er van buitenaf “bewoond” uitziet. Ook als u niet thuis bent. Laat bijvoorbeeld licht branden op een schakelklok.
Maak afspraken met uw buren om over en weer een oogje in het zeil te houden. Laat hen weten wanneer u
weg bent.
Meld problemen door vervuiling, vernieling of beschadiging (zoals graffiti,
kapotte straatverlichting, hoog opgroeiend en zicht-belemmerend groen)
aan de verantwoordelijke instanties, zoals de gemeente Venlo via info@
venlo.nl
Spreek elkaar aan op hinderlijk en onveilig gedrag. Goed voorbeeld doet
goed volgen.
Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie, tel: 0900-8844 of bij
spoed 112.
De beloning voor een “sociaal oogje in het zeil” is veilig en prettig wonen.
Wat te LATEN voor veilig wonen...
Leg de sleutel niet onder de deurmat, de container of een omgekeerde
bloempot.
Leg geen ladders of ander klimmateriaal voor het grijpen. Breng
geen latwerken, pergola’s aan waarlangs een inbreker
omhoog kan klimmen.
Plak nooit een briefje op de deur met “ben even weg” en
gebruik uw antwoordapparaat niet om uw vrienden en
kennissen te laten weten dat u op vakantie bent.
Haal de planten niet van de vensterbank als u op vakantie gaat, maar
vraag iemand ze water te geven en de brievenbus te legen.

Met vriendelijke groet,
Jan Rijniers, wijkagent Venlo-Zuid.
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vakantietekening
Hoe leuk is het om een door jou getekende tekening in onze Wijkkrant van oktober te kunnen zien staan?
Dat was onze vraag in de vorige Wijkkrant. Daarop hebben wij maar liefst 17 reacties gekregen. Uit de
inzendingen konden we erg moeilijk kiezen, maar hebben er maar liefst vijf uitgekozen. De winnaars
staan hieronder met hun tekening afgebeeld.

De winnaars zijn van links naar rechts, Sjoerd, Milou, Jaël (geen winnares maar vriendinnetje van Fenna),
Cayleigh, ook geen winnares maar zusje van Milou en draagt de tekening van winnares Suriyah die helaas niet
op de foto kon, Fenna en Inas.

Oplossing Puzzel
In de Wijkkrant van juli hadden we een tweetal tekeningen die bijna hetzelfde waren. Toch waren er tien
verschillen. Uit de ingezonden reacties zijn de volgende prijswinnaars getrokken: Juulke Zanders, Jacq
Faessen en Hanneke Vestjens. Zij ontvangen binnenkort hun VVV-bon van €10,-. De verschillen waren
te vinden bij de neus hond, knoop van de jas ijscoman, bloemetje op jurkje, neus zon, haarband meisje,
deksel van de ijskar, broekzak jongen, borstzakje ijscoman, struiken en de strik van het meisje.
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vAN SCHOONMAKEN NAAR SCHOONHOUDEN
om wat leuks mee te doen. Daarmee zijn we tot op
heden succesvol doorgegaan en zijn er trots op dat
Venlo-Zuid langzaam schoner wordt. Het is geweldig
dat er zoveel betrokken mensen uit onze wijk bereid
zijn om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken.
Enkele leuke weetjes:
12 keer met grote groep vrijwilligers het zwerfafval
opgeruimd,
12 grote partners die een groter gebied in de wijk
schoonhouden,
77 geregistreerde bewoners die een stuk rondom hun
woning of straat schoon houden,
4 bewoners hebben een blauwe afvalbak geadopteerd,
30 bewoners hebben inmiddels een cadeaubon van
€25,- gekregen.

Omdat de gemeente venlo gestopt was met het
opruimen van zwerfafval werd onze wijk steeds
vuiler. Dagelijks bezoeken duizenden mensen de
winkels, praktijken, scholen en verenigingen in
onze wijk en laten een spoor van zwerfvuil achter.
Daarom is werkgroep venlo-Zuid-Schoon in 2013
gestart met de halfjaarlijkse schoonmaakacties.
We hadden echter al snel in de gaten dat de wijk tussen de twee schoonmaakacties in weer sterk vervuilde. We hadden veel meer mensen (partners) nodig
om het hele jaar door in een schone wijk te wonen.
Wij droomden van een schone, leefbare wijk waaraan
we samen als bewoners, winkels, scholen, verenigingen en bedrijven een bijdrage leveren. Hoe kunnen
we bewoners in de wijk zelfbewust en zelfwerkzaam
maken? Hoe kunnen verenigingen, bedrijven, scholen
e.d. ons meehelpen om de wijk schoner te maken en
te houden?
Het adoptieplan werd geboren.
We zijn begonnen met het werven van betrokken wijkbewoners die een stukje wijk direct rondom hun huis
of straat schoon willen houden. Drie bewoners maken
elke kwartaal kans op een cadeaubon. Ook voorgedragen bewoners maken hierop kans. Samen met de
uitverkoren helpers van vorige uitgave zijn dat deze
keer: Sandra Malcotti, Natascha Kroonstuiver, Susan
Duijf, dhr. Engelen, mevr. Driessen en mevr. Ciel de
Meulemeester. Zij hebben allen een cadeaubon van
€25,-- ontvangen.
We hebben scholen, verenigingen, winkels e.d. met
succes benaderd om een groter stuk van de wijk bij te
houden. Zij krijgen hiervoor een financiële vergoeding
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Blauwe pins zijn actieve bewoners
Rode pins zijn actieve partners
We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet.
Wij blijven op zoek gaan naar bewoners en grotere
partners die ons willen helpen.
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hoeveelheid zwerfafval, 4 blauwe afvalbakken door
bewoners geadopteerd. Deze bakken worden door de
bewoners zelf leeggemaakt. Het komt helaas regelmatig voor dat mensen die hun spullen (grof afval)
kwijt willen, dit bij deze bakken zetten of erin proberen
te proppen. We noemen dit bijplaatsing. Zij zadelen
dus hun medebewoners op met hun afval. Dit is asociaal en het kan niet de bedoeling zijn dat anderen uw
troep opruimen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn
eigen afval. Voor bijplaatsing kun je overigens een
boete krijgen.

Wij denken ook aan VVE’s en andere clubjes die met
een groepje een groter stuk van de wijk periodiek
opruimen. Wij zorgen dan voor een financiële tegemoetkoming. De werkgroep zorgt voor een prikstok,
handschoenen en zakken.
Woont u ook graag in een schone wijk, heeft u tijd
en wilt u zich inzetten voor onze wijk? Meld u zich
dan aan! U kunt zich aanmelden via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
De opruimactie op zaterdag 15 september was weer
geslaagd. We waren met maar liefst 30 personen om
de wijk weer schoner te maken. Verschillende nieuwe
gezichten en weer een
grote groep bekende
gezichten. Bijna 2 ½
kuub zwerfafval kwam
er uit de wijk. Als dank
weer een lekkere lunch
en een mooi plantje
toe als dank voor de
inzet. Noteer vast
zaterdag 13 april 2019
in uw agenda voor
de volgende opruimactiemorgen.

Namens de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon,
Ed Bastiaans

Tot slot nog even een
opmerking over de
blauwe afvalbak.
Er zijn op dit moment,
wegens de grote

Even voorstellen, de PTCC
Af en toe geven wij een vereniging die actief is in de wijk een podium om zich voor te stellen. Dit keer eens een
computerclub, de Personal Thuis Computerclub. Een vereniging die zich vooral richt op senioren die wat willen
leren over computers, smartphones en tablets.
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand komen zij bij elkaar in BS De Zuidstroom aan de Past. Op Heijstraat.
Af en toe behandelen de leden een speciaal thema, antivirus, inbouw van een nieuwe harde schijf, digitaal fotograferen. Allerlei onderwerpen met een relatie tot computers kunnen aan bod komen.
De vereniging is landelijk actief, hier in Venlo is de afdeling Limburg gevestigd en houdt haar bijeenkomsten. Elke
maand komen ongeveer 10-12 mensen om van en met elkaar te leren. Mocht u denken, dat is ook wat voor mij,
u kunt contact zoeken via www.limburg.nl Of natuurlijk komen op een van die laatste zaterdagmiddagen.
De leeftijd van de aanwezigen is tot nu toe ergens tussen 45 en 88 jaar! Valt u buiten die grenzen, ook dan bent u
welkom. Wij zorgen voor koffie of thee!
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Speeltuintje Plevierstraat
Het speeltuintje tussen de Plevierstraat, Zwanenstraat en Flamingostraat stond op de lijst om te worden geschrapt door de
gemeente.
Ouders wilden dat de speelplek behouden zou blijven voor de
kleintjes. De buurt vreesde verloedering door zwerfvuil en hondenpoep. Met hulp van bewonersondersteuning kwam de buurt
in actie om het speeltuintje te behouden. Met succes. Naast de
gemeente deed ook Woonwenz een financiële bijdrage voor een
opknapbeurt. Begin juli was de opening van het gepimpte speeltuintje. Initiatiefnemers Yvonne Reiding en Saliha vertellen.
Waarom zijn jullie dit initiatief gestart?
Wij zijn begonnen begin 2017, toen we erachter kwamen dat de
speeltoestellen niet meer vervangen zouden worden en we uiteindelijk alleen een grasveld zouden overhouden. Wij wilden dat de
kinderen konden blijven spelen in de speeltuin. We hebben veel
voor elkaar gekregen bij de gemeente. Weliswaar helaas geen toestellen erbij, maar wel een paar leuke alternatiefjes zoals voetbalgoaltjes, een hinkelbaan, kletsstoeltjes en een (nog aan te schaffen) zandbak. Ook kregen we in overleg met de gemeente een
omheining om de
speeltuin.
En wat vinden jullie
van het resultaat?
We zijn tevreden met wat we hebben bereikt. We hebben de hinkelbaan zelf aangelegd en de picknickbank verplaatst. Ook de kinderen hebben super meegeholpen met het kleurrijk maken van de
hinkelbaan en de zogenaamde kletsstoeltjes.
Hoe was de opening?
De opening van de speeltuin in de zomer was een feestelijke
gebeurtenis. We hebben met een leuk groepje buren onder de
boom gezeten en genoten van al het lekkere, zelfgemaakte, eten,
het ijs van de ijscoman en ook de gezelligheid.
Wat zijn jullie plannen?
We gaan nog een zandbak plaatsen. Daarnaast willen we er samen
voor zorgen dat we een schone en kindvriendelijke speeltuin houden.
Een zeer geslaagd initiatief van een groep betrokken bewoners
mogen we wel zeggen.
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vAN vENlO-CENTRUM NAAR vENlO-ZUID
DOOR TED MERKUS
Na jarenlang touwtrekken, vergaderen,
acties, vergaderen en dergelijke is dan
eindelijk de kogel door de kerk: er komt
een betere verbinding tussen venlo-Centrum en venlo-Zuid. De tunnel bij de vierpaardjes gaat op termijn een feit worden.
Ik schreef met opzet “jarenlang”. Ik neem u
ver terug in de geschiedenis om dit woord
toe te lichten.
Toen Venlo stadsrechten kreeg op 1 september 1343 mocht Venlo zich stad noemen met de daarbij behorende
rechten en plichten. Een van de rechten was het bouwen van een muur rondom de stad. Buiten de muur was
voornamelijk wat kleinschalige industrie en agrarische activiteiten. In late negentiende eeuw begon deze muur
toch erg te knellen en werd langzaam afgebroken. De stad kon zich uit gaan breiden.
Plannen verschenen in ras tempo. Niet alleen voor de opkomende industrie werden mogelijkheden onderzocht
om zich buiten de voormalige muur te vestigen, ook werd gekeken naar uitbreiding voor woonwijken en de daarbij behorende infrastructuur.
Architect en ingenieur Van Gendt heeft als eerste een plan ontworpen voor de zogenaamde uitleg van de stad.
Veel latere plannen zijn gebaseerd op zijn ontwerpen.
Een van de problemen waar de plannenschrijvers tegenaan liepen, was de nauwe doorgang onder het spoor
bij de Roermondse Poort. Venlo-Zuid bestond weliswaar nog niet als woonwijk, maar de plannen om van het
agrarisch gebied een woonwijk te maken stonden vast. Elk idee of plan wat werd geopperd, om een andere verbinding te maken tussen het centrum en Venlo-Zuid, verdween om uiteenlopende reden in de spreekwoordelijke
onderste lade. We spreken dan over de periode 1903-1911.
In de jaren 30 nam het autoverkeer zodanig toe, dat het verkeer regelmatig muurvast kwam te zitten bij het viaduct.
In de jaren 1942-1943 boog de Venlose architect Jules Kayser zich over dit probleem. Zijn oplossing kwam er in
het kort op neer dat het oude treinstation aan de Kaldenkerkerweg afgebroken moest worden, een nieuw station
gebouwd moest worden, spoorlijnen verlegd moesten worden en, nu komt het: een tunnel onder het nieuw te
bouwen station moest komen die de huidige Deken van Oppensingel moest verbinden met de Emmastraat. De
problemen, die toen al 40 jaar speelden, werden eindelijk in een werkbaar plan zichtbaar en opgelost. Helaas
gooide de bezettingstijd roet in het eten en verdween ook dit plan in de onderste lade.
De plannen werden na de oorlog niet meer opgepakt. Het plan van Kayser had enkele zeer zwaarwegende omissies. Er was bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het toenemend auto- en vrachtverkeer. Ook was er te
weinig rekening gehouden met het openbaar vervoer tussen met name Venlo en Tegelen. De zware bombardementen die Venlo geteisterd hebben tijdens de laatste oorlogswinter hebben de stad zodanig verwoest, dat er
niet meer kon worden gepland op de vooroorlogse situatie, hetgeen Kayser gedaan had.
Toen de wederopbouwarchitect Klijnen de opdracht kreeg om Venlo weer op te bouwen, had hij geen oog voor
de tunnel en bedacht andere plannen. En de tunnel onder het nieuwe station? Tja, dat is geschiedenis geworden
en zal het ook wel blijven.
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vENlO-ZUID PUZZEl
los de puzzel op en stuur de oplossing in vóór 10 december
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.
HORIZONTAAl
2. Rivier
3. Politieman in een wijk
4. Basisschool
7. Waar je boodschappen doet
9. Park in Venlo-Zuid
10. Verzorgingshuis in Venlo-Zuid
13. Straat in Venlo-Zuid
14. Medisch centrum
vERTICAAl
1. Speeltuin in Venlo-Zuid
5. Groenstrook naast de Maas
6. Naam van
spoorwegovergang
8. Wijkgebouw
11. Voetbalvelden/club
12. Bekende toren in
Venlo-Zuid

!

-KIJK IN DE WIJKNaast het wijkspreekuur dat op donderdag plaatsvindt in De Zuidpilaar willen we ook graag plekken in uw wijk bezoeken en in gesprek komen over onderwerpen waar u zich mee bezighoudt,
bijvoorbeeld ideeën over de openbare ruimte en leefbaarheid.
Tijdens -kijk in de wijk- zult u de wijkagent, medewerker woningstichting en een bewonersondersteuner
aantreffen.
Heeft u ideeën voor locaties voor -kijk in de wijk- dan horen we deze graag tijdens het inloop moment van
het wijkspreekuur op donderdagen tussen 11:00 en 13:00 uur in De Zuidpilaar.
Wanneer is -kijk in de wijk-:
4 oktober
18 oktober
1 november
Van 11:15 tot 12:15 uur op locatie.

15 november

29 november

13 december

Contact: stephan@assistjeugdwerk.nl
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SINTERMERTE
Nog enkele weken en het is St. Maarten. Dit jaar vieren we dat in onze wijk op vrijdag
9 november. Om 19:00 uur komen de mensen en vooral kinderen bij elkaar en wordt er
gestart met een kort spel in de Onze lieve vrouwekerk.
Nadat alle jongere kinderen en ouders in de bijna donkere kerk elkaars “luchtjes”, lampionnetjes hebben bewonderd wordt er in optocht door de wijk getrokken. Op naar de “troshaup” die vrijwilligers in de Maasuiterwaarden
hebben opgebouwd.
Rond half acht gaat de “troshaup” in de brand. St. Maarten en de bedelaar en natuurlijk alle mensen en kinderen
warmen zich lekker aan het vuur.
Vanaf 13:00 tot 16:30 uur zijn er bij de Zuidpilaar en in de hal van het ziekenhuis VieCuri oliebollen te koop, ook
die horen hier traditioneel bij St. Maarten. Van de opbrengst gaat een deel naar het goede doel, speciaal voor
kinderen. Want goed doen is hier ook weer een achterliggende gedachte.
Voor de liefhebbers, vrijdag 9 november!

ZOMER TOT vOlGEND JAAR OP vAKANTIE
Nu de lange, warme zomer al geruime tijd voorbij is, net zoals de zomervakantie, is het normale leven
weer op gang gekomen. De ouders/verzorgers van de schoolgaande jeugd in venlo-Zuid, maar ook
elders, moeten over veel organisatietalent beschikken om gedurende hun werktijden de kinderen goed
op te kunnen laten vangen, d.w.z. als men hier blijft.
De BSO (buitenschoolse opvang) in Venlo-Zuid is een geschikte mogelijkheid, echter, kan niet iedereen die
keuze maken omdat daar ook weer een financiële bijdrage bij hoort.
Niet alleen voor diegenen die nu in Venlo-Zuid de vakantie doorgebracht hebben, was het net alsof men b.v. in
Hongarije op de poesta was! De diverse gazons en bermen snakten naar regen en niet alleen het groen. Klagen
over te weinig zon hoorde men niet dit jaar. Trouwens, klagen over het weer, of dat nu zon, regen, sneeuw of kou
is, moet men niet doen, want dat krijgen we allemaal (nog) gratis!
In week 42 (13 t/m 21 oktober) is de herfstvakantie en dan zijn er weer leuke dingen te doen,
vooral naar buiten gaan, spelen in ’t Hagerweike b.v., of een mooie en interessante ontdekkingstocht in een bos. Voetballen (ook voor meisjes) is ook een aanrader, zeker nu het Nederlandse dameselftal zo goed gepresteerd heeft. Dus, zet je beste beentje voor!
MaXi
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Herijking ondertunneling Vierpaardjes in volle gang

Foto: ProRail
Op 11 september is de klankbordgroep weer bij elkaar geroepen om de voortgang te bespreken. Zowel
technische, financiële en verkeerskundige zaken moesten preciezer uitgezocht worden. Het gemeentebestuur wil met een goed onderbouwd verhaal besluiten nemen en dat leek de Klankbordgroep ook een
noodzakelijke weg. Er zitten drie bewoners van Venlo-Zuid in deze groep en zij letten op de gevolgen voor
de leefbaarheid voor de wijk. Zoals in de brief aan de omwonenden, in de stand van zaken staat, zijn vele
details nog niet bekend.
“De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de herijkingsrapportage die, zoals op de
informatieavond aangegeven, in december aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Voor de onderbouwing van de herijking zijn rondom de Vierpaardjes enkele onderzoeken uitgevoerd of worden nog uitgevoerd.
Verder gaat de herijkingsrapportage in op vele zaken die benodigd zijn voor de realisatie van de onderdoorgang.”
De aandacht die wij willen geven in de klankbordgroep is de zorg om een (sociaal) veilige en prettige doorgang
tussen Venlo-Zuid en Oost voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zijn geluids- en luchtverontreingingsaspecten van belang voor de leefbaarheid. We weten dat de Vierpaardjes voor het langzame verkeer een belangrijke
verbinding is en deze moet dan ook in alle opzichten goed zijn.
Als er meer nieuws komt, raadpleeg dan de website: www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl onder werkgroep
Vierpaardjes.

14

Brievenbussen
In Venlo-Zuid staan op dit
moment op nog maar vijf
plaatsen een brievenbus, te
weten bij Via Crescendo (aan
de achterzijde), in de Zwanenstraat tegenover huisnr.
15, bij Medisch Centrum
VieCuri bij de hoofdingang,
in de Reigerstraat/hoek Flamingostraat en bij het winkelcentrum aan de zuidzijde
bij de bakker.

Vervolg van pagina 3
Waterpunt WML
Iets waar het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid al wat langer mee bezig was, is plaatsing van een watertappunt
bij het Cruijff Court. Er is draagvlak gezocht en gevonden in de buurt. Een klein groepje jongeren wat wekelijks bij elkaar komt in de Zuidpilaar ruimt een keer
per maand de directe omgeving op, zijn partner van
de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon en krijgt daarom
een financiële bijdrage voor hun activiteiten. College
Den Hulster ondersteunt de plaatsing en de scholieren maken dankbaar gebruik van het punt tijdens
sportlessen. Aan het einde van de zomervakantie is
het punt geplaatst, op tijd voor de volgende warme
periode!
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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
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid

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
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de openb
are verga
decembe
dering is
r 2018, d
• Ongediertebestrijding
woensda
e
daarop v
5-6, 4-9
g 12
olgende
en 11-12
• Leefmilieuzaken
zijn op 13
alles in 2
19:00 uu
-3,
019. We
r in het H
beginnen
• Heroïnespuiten
vdW, de
2, tenzij a
o
m
Zuidpilaa
nders verm
r, Reigers
• Gladheidbestrijding
eld op de
traat
agenda.
• Rioolverstopping
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)

vergade
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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
Wijkspreekuur: op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u bij de Zuidpilaar
een gesprek hebben met de wijkagenten, de bewonersondersteuners,
iemand van de gemeente of woningstichtingen over vragen, klachten of anderszins.
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