Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid 3 december 2014
Aanwezig: ±34 personen
Locatie: Huis van de Wijk, Zuidpilaar
Notulist: Jack Driessen
Venlo, 4-3-2015
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

1.

2.

Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter opent deze 1e vergadering in 2015. Hij is verheugd dat hij
veel dezelfde gezichten ziet. Dat betekent dat er sprake is van continuïteit,
wat goed is. Ook zijn er enkele nieuwe gezichten en daarom een korte
voorstelronde. Nieuw zijn onder meer de mensen van de buurtpreventie die
later in de agenda ook aan het woord zullen komen.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
Mededelingen
- Afmeldingen o.a. van Gerard Cornelissen wegens een gebroken enkel.
De secretaris zal een bloemetje laten bezorgen uit naam van het BNVZ
met een beterschapswens. Ted Merkus wegens overlijden van zijn vader.
Pieter van de Rijdt, wegens verplichtingen elders wegens Wijkgericht
werken. Dale Tan. Naar aanleiding van de afwezigheid van Pieter zou de
vergadering graag de documenten ontvangen die Wijkgericht Werken
behandelen. De secretaris vraagt deze op. Hans Moors vult aan dat op dat
gebied een pilot gedaan wordt in Blerick en Steyl.
- De voorzitter geeft aan dat er vanuit de werkgroepen bijna geen berichten
of verslagen komen. Hij zou het op prijs stellen als de werkgroepen ook
tussendoor rapporteren over de stand van zaken via een kort verslag van
hun werkzaamheden. Nu horen we pas wat op de plenaire vergadering. De
vergadering stemt hier mee in.
- Sedai Bayraktar vraagt wat de stand van zaken is met de website en of
hier berichten op geplaatst kunnen worden. Dat kan. Bij agendapunt 4.iii
zal dit verder worden genotuleerd.
- Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het wenselijk is dat de groep die
het St Maartensfeest organiseert ook aanwezig moet zijn en of dat een
werkgroep van het BNVZ moet worden. We zullen hen dat vragen, ze
krijgen de uitnodigingen voor de vergadering.
- De voorzitter vraagt om agendapunten voor de vergadering minimaal drie
weken voor de vergadering in te dienen. Nogmaals de vergaderdata: 10
juni, 2 september en 2 december.
- Naar aanleiding van een email die het BNVZ heeft ontvangen de vraag of
er een werkgroep met betrekking tot de spoorproblematiek moet worden
opgestart. De actieve groep in Venlo-Oost zoekt samenwerking. Ze zijn
niet aanwezig, we kunnen geen vragen stellen dus behandelen we het niet
nu. Sedai Bayraktar heeft contact met die groep en zal vragen om de
stukken door te sturen en de volgende vergadering aanwezig te zijn. Feit is
dat deze problematiek de laatste weken flink in de publiciteit is.
- De voorzitter vertelt dat er op 11 februari een goede presentatie is
gehouden tijdens een bewonersavond over de voorgenomen bouw van de

Turkse moskee. Er is een klankbordgroep gevormd, Jack Driessen zal hier
namens het BNVZ aan deelnemen.
3.

Verslag van 03-12-2014
N.a.v. punt 4, de ronde door de wijk, daar waar het gaat over het
Monsepad e.o. moet i.pl.v. enkele bewoners, worden gelezen, 90 % van de
buurt, 18-20 bewoners. Deze rectificatie zal in het verslag worden
opgenomen. Bij agendapunt 5.vii, de naam van Pieter van der Rijdt staat
fout getypt. Verder geen aanvullingen. Later in de vergadering wordt nog
gevraagd om het verslag ook nog met de agenda mee te sturen.

4.

Stand van zaken lopende initiatieven
De voorzitter geeft aan dat het aantal punten nog beheersbaar is als ieder
kort verslag doet.
i. Venlo-Zuid presenteert zich
Chien Engel, zij en Sedai Bayraktar zijn niet meer beschikbaar
als kartrekkers van deze werkgroep. Uit de vergadering meldt
niemand zich. In de komende Wijkkrant zal worden gevraagd om
mensen die dit evenement mee willen organiseren. Het feest is
gegroeid vanuit burendag en hoeft niet persé altijd zo “groot” te
zijn. Het mag ook kleinschaliger. De burendagen worden dit jaar
georganiseerd in het weekend van 26 september en er is een
deadline voor de aanvragen bij het Oranjefonds. Ook kan er een
koppeling worden aangebracht met bestaande initiatieven.
ii. Burenhulp
Mart Peters, ze hebben veel vrijwilligers maar het aantal
hulpvragen mag best meer. Gemiddeld komt er een vraag per
week. Ze zijn gestart in oktober 2013, de meeste vragen komen
per telefoon binnen. De laatste weken hebben ze diverse malen
hulp geboden bij het opnieuw instellen van de TV’s voor Ziggo.
Marcel van Vliet is bezig om de locatie van de burenhulp te
verplaatsen naar het HvdW, de Zuidpilaar. Dan zijn ze misschien
beter bereikbaar.
iii. Communicatie, website, Wijkkrant
Wat betreft de website, deze is ontwikkeld door enkele studenten
van het Blariacumcollege. De ondersteuning door hen loopt
moeizaam. Daarom is de werkgroep samen met de webmasters
aan het bezien hoe de website gemakkelijker te onderhouden is.
Dat kan door wat meer professionelere ondersteuning en/of
software. Dat heeft een kostenaspect maar is wel verantwoord.
De website kan op dit moment onderhouden worden maar met
name nieuwsitems zijn niet te plaatsen.
De volgende Wijkkrant komt 30 maart uit, kopij is er meer dan
genoeg. De redactie moet kiezen en dat is soms lastig. De
daarop volgende Wijkkrant komt net voor de zomervakantie.
iv. Ouderendagbesteding/eetpunt
Renate Logtens en Wiel Derikx houden een presentatie over het
project. Deze komt beschikbaar via de site.
v. Venlo-Zuid-Schoon
Ed Bastiaans, op 28 maart organiseren we weer een opruimactie

vi.

vii.

viii.

ix.

in de wijk en de werkgroep die erg klein is geworden zoekt nog
vrijwilligers. Doel 2015: Het adoptieplan van verenigingen,
scholen e.d. voor het bijhouden van hun deel van de wijk willen
uitbreiden naar 100 bewoners en meer verenigingen e.d.
Afvalbakkenproblematiek opnieuw oppakken en het maken van
een vlekkenplan.
Vanuit de vergadering komt de vraag wie er verantwoordelijk is
voor het stuk net voorbij het viaduct. Aan de kant van Venlo-Zuid
zijn wij dat maar de meeste rommel ligt aan de andere zijde. We
kunnen niet heel Venlo in de actie betrekken. Dat moeten andere
Wijkraden doen. We denken na over samenwerking met de
groep groen.
Verkeer
José Gitsels, in oktober is een bijeenkomst geweest op de
Koperwiek waar de werkgroep bij betrokken was. De wensen zijn
kenbaar gemaakt. Via Charlotte Selen zou er teruggereageerd
worden. Daarna is er geen contact meer geweest. Later is
gehoord dat men vergeten is de verkeerssituatie rondom de
Koperwiek mee te nemen in de planontwikkeling. Via de
secretaris en voorzitter zal aan de verantwoordelijk wethouder
opheldering gevraagd worden en worden gevraagd hoe de
belangen van de wijk- en buurtbewoners en de gebruikers
worden gewaarborgd.
Buurtmoestuin
Roger, Spitz, afgelopen maandag is er weer overleg geweest, de
plannen verkeren in een impasse, er zijn vier locaties bekeken
die allemaal om redenen zijn afgevallen. Nu wordt de locatie
Monsepad bekeken en zal er met de buurtbewoners overlegd
worden. Dat zal in de komende periode gebeuren.
Koen Kemps, biedt aan om in de voortuin van het nieuwe
gebouw te kijken naar mogelijkheden om samen met de buurt en
school iets dergelijks te organiseren. Voor de vergadering van 10
juni zullen we dat op de agenda plaatsen. Ook wordt gevraagd of
er op meer locaties iets gedaan kan worden, bijvoorbeeld bij de
Sinselhof. De werkgroep gaat hiermee aan de slag.
Afvalcontainers en omgeving
Jack Driessen namens Kees Dijkmans, deze heeft via email heel
kort enkele opmerkingen over diverse punten gedaan. Dit werkt
verwarrend en geeft de vergadering geen goede mogelijkheid
om vragen te stellen en vast te stellen wat we als BNVZ precies
willen. Daarom wordt besloten de punten niet inhoudelijk te
behandelen als niemand uit de werkgroep verslag kan doen op
de vergadering zelf. Uit de vergadering komt ook de opmerking
dat diverse punten uit de email niet erg helder zijn zonder de
juiste toelichting en zelfs niet waar hoeven zijn.
Werkgroep Groen
Els van Rooij, zij is de enige in de werkgroep en heeft
geconstateerd dat het onderhoud te wensen over laat. In ieder
geval in de buurt waar zij woont. De gemeente werkt niet mee
geeft ze aan. Uit de vergadering komen diverse opmerkingen

hier anders over te denken voor hun deel van de wijk.
Groenonderhoud blijkt lastiger te zijn dan gedacht. Daarom
willen we voor de vergadering van 10 juni iemand van de
gemeente uitnodigen om hier over te vertellen.
x. Repaircafé
Mart Peters, enkele maanden geleden het idee en de
ontwikkeling van de plannen gestart. Werken samen met
burenhulp. Hebben het plan om in september op een zaterdag,
in het HvdW, de Zuidpilaar, van start te gaan. Ook weer een
oproep voor vrijwilligers om te helpen. Als kartrekker, Mart en
Peter Braams, een echte deskundige op het gebied van
rijwielonderhoud is dus al in huis.
xi. Werkgroep Hangjongeren
Jack Driessen namens Kees Dijkmans. Het is niet duidelijk wie
de werkgroep vormt. Ook blijken er in Venlo-Zuid wel degelijk
straatcoaches actief te zijn. In de vergadering worden diverse
namen genoemd en samenwerkingsvormen vanuit de wijk met
de straatcoaches. Wederom geeft de vergadering aan dat het
lastig als niemand van de werkgroep aanwezig is. Zie ook 4.viii.
Koen Kemps stelt voor om de doelstelling en werkwijze van de
opnieuw vast te stellen. De voorzitter en secretaris zullen dit in
een nader gesprek met Kees Dijkmans doen. 10 Juni zal dit op
de agenda staan. Voor hangjongerenproblematiek is er een
klankbordgroep actief met Frank Nooijens en Pieter van de Rijdt
en de straatcoaches. Hans Moors geeft aan dat in de overlast
een sterke golfbeweging is waar te nemen, nu is er geen
overlast. Ries Groenendijk bevestigt dit.
xii. Parkeerproblematiek
Ed Bastiaans, volgende week is er overleg tussen de werkgroep
en mensen van de gemeente. De gemeente wil het breed
aanpakken door een extern bureau een grootschalig onderzoek
te laten doen. Het onderzoek zal in maart/april plaatsvinden en
de resultaten zullen naar verwachting medio mei beschikbaar
zijn. De overlast is in grote delen van de wijk, rivierenstraten e.o.,
Roskam, Antoniusstraat, tot en met het winkelcentrum, Min. van
Hallstraat e.o. het is in die buurten toegenomen na het invoeren
van betaald parkeren in de kop van de wijk, anderhalf jaar
geleden. We hopen de volgende vergadering al
oplossingsrichtingen te kunnen aangeven.
xiii. Buurttheater
Piet Nillesen, in Venlo-Zuid zijn vijf aanmeldingen voor het
theater, de aanvraag voor het SAM-fonds is de deur uit. De
groep uit Venlo-Oost geeft in april enkele voorstellingen, via Piet
kunnen kaarten worden gevraagd. De voorstelling heeft als titel,
“Wat is loos in Venlo-Oost”
5.

Nieuwe initiatieven
Buurtpreventie, Jan Heshusius vertelt over de doelstelling van de
werkgroep en hoe ze dit willen realiseren. Mohammed Karim is er mee

gestart maar heeft dit door ziekte niet kunnen voltooien. Jan zet het voort.
De groep bestaat nu uit 12 vrijwilligers met een achterstand op de
arbeidsmarkt. De groep loopt 2 maal per dag, zeven dagen in de week
door de wijk langs verschillende routes. Steeds ongeveer 2 uurtjes. Ze
komen in de hele wijk, ook bij de scholen en supermarkten en winkels. In
de toekomst willen ze ook inzet per fiets doen. Ze hebben gesprekken
gehad met de wijkagenten en hebben goed contact hiermee. Als ze
onregelmatigheden constateren treden ze niet zelf op maar geven dat door
aan politie en/of gemeente. De eigen veiligheid staat voorop. De wijk kan
op dit moment contact krijgen via het Hagerweike. In Venlo-Oost en Blerick
zijn ook dergelijke initiatieven maar of al een stille dood gestorven of alleen
maar in het weekend. Het idee is om dit op den duur door heel Venlo te
doen. De vergadering geeft aan om niet te snel te groeien en aan het eigen
succes onder te gaan. De vrijwilligers, ook hier worden nog mensen
gevraagd, moeten beschikken over een bewijs van goed gedrag (VOG).
Koen Kemps vult aan dat dit sinds 1 januari 2015 kosteloos is voor
dergelijke initiatieven.
Els van Rooij, werkgroep Min. van Hallstraat, al jaren kampt dit deel van de
wijk met diverse problemen. De slechte binding onderling wil men
bevorderen door het organiseren van een pleinfeest op 18 april tussen
12:00 en 16:30 uur waarvoor iedereen uitgenodigd wordt. Ook enkele
hangjongeren denken na om mee te doen. Er worden diverse activiteiten
gedaan waarover later bericht zal worden via de sociale media en de site.
De opening is door de voorzitter van het BNVZ, Ed Bastiaans en er zal
worden gedanst, er zullen hapjes zijn en diverse spellen. Er is een speciaal
damesspel en een wisselbeker want het is de bedoeling om dit jaarlijks te
doen.
De werkgroep hoopt op meer saamhorigheid en een goede kennismaking
met elkaar, basis voor de oplossing van de problemen in de buurt.
6.

Rondvraag
Mart Peters, hij heeft flyers over het repaircafé.
Dré Janssen, vraagt of de website werkt. Niet optimaal, de meeste functies
werken, zie punt 4.iii.
Koen Kemps, wil in de volgende vergadering graag 10 minuten spreektijd
om de plannen voor de samenhang tussen de wijk/buurt en de nieuwe
Zuidstroom te schetsen.

7.

Afsluiting
Ondanks dat de vergadering enkele minuten later begon eindigt deze om
21:10 uur met dank voor de goede bijdragen van ieder.

De volgende vergadering is op woensdag 10 juni 2015 op de Zuidpilaar in de
ontmoetingsruimte op de benedenverdieping.
Namens het Bewonersnetwerk, Ed Bastiaans.

