Verslag Bewonersoverleg 20 november 2013
Aanwezig: 27 personen
Afgemeld:

Bespreekpunt
2. Verslag 26 september 2013
3. Mededelingen:
Heidi Bartels:
in 2014 meer PR maken. Marian Doensen gaat de
Burendag mee coördineren.
Roger Spitz:
De kinderboerderij zoekt verbinding met anderen in
Venlo-Zuid.
Gerard Cornelissen:
Bij sintermerten zijn 2.000 oliebollen verkocht. Goede
opkomst. Samenwerking met de scholen is goed
gegaan. De Beestenboel krijgt een donatie.
Kees Dijkmans:
Heeft gehoord dat er nog een wijkraad bestaat in
Venlo-Zuid. Volgens stadsdeelmanager Pieter vd Rijdt
is er geen wijkraad meer. Misschien noemen
sommigen dit nog altijd zo.
Ries Groenendijk:
De bewonerscommissie van Crescendo heeft een
website. Hierop staat ook informatie over de wijk en je
kunt er dingen op laten zetten
Mohammed Ammi:
Quick Boys heeft meer vrijwilligers nodig. Iedereen is
elke dag welkom in het clublokaal. Er kunnen ook
activiteiten gehouden worden.
…. Houari Karim:
De gemeente is bezig met Venlo Verbindt en gaat 4
kwartiermakers inzetten. Zie website waar allerlei
buurtinitiatieven op vermeld kunnen worden.
Mart Peters:
Er is een initiatief genomen voor het realiseren van
een Pop-up beeldenpark in het Beatrixpark. Doel:
etalage voor beeldhouwers. De gemeente heeft het in
bespreking.
Coen Kemps:
Hij is directeur van basisschool De Zuidstroom. De
school wil graag met iedereen in de wijk
samenwerken
Seday Bayraktar:
Een kwartiermaker van de gemeente Venlo gaat
zorgen dat het Huis van de Wijk goed gaat lopen.
4.a. Voorzitterschap van het Bewonersoverleg
Venlo-Zuid
Ries Groenendijk licht het voorstel van de
voorbereidingscommissie (Ries, Mohammed Ammi,

Resultaat
Akkoord
Mieke Theunissen en Susan Nijholt
geven zich op als medeorganisator.
Volgende vergadering uitnodigen
voor korte presentatie

www.bc-crescendo.nl

www.samenzijnwevenlo.nl

Contact houden met BS De
Koperwiek omdat zij meer
speelruimte nodig hebben

Vergadering van het
Bewonersoverleg van 5 februari in
De Zuidstroom
Volgende vergadering op de
agenda

Afgesproken wordt dat de voorzitter
geen macht en geen mandaat of

Ted Merkus) toe. Ries geeft aan dat de voorzitter
contact moet onderhouden met alle werkgroepen en
commissies in de wijk, hij moet een bruggenbouwer
zijn en zorgen dat de werkgroepen en commissies
tijdig op de agenda komen te staan van het
bewonersoverleg. Daarnaast heeft de voorzitter een
goed secretariaat nodig. Indien nodig kan hij een
opleiding volgen.

Selectie en benoeming van de voorzitter.
Het volgende voorstel wordt besproken:
- er komt een selectiecommissie
- kandidaat voorzitters kunnen zich aanmelden
bij Sedai Bayraktar tot 15 januari 2014
- het bewonersoverleg van 5 februari besluit wie
de nieuwe voorzitter wordt

4.b. Verkeer
Hans Thijssen van de werkgroep verkeer vertelt dat
alle punten inmiddels zijn uitgezocht en dat wat
mogelijk was uitgevoerd. De werkgroep ziet haar taak
als beëindigd.
Er komt een nieuwe verkeerswerkgroep van Susan
Nijholt, José Gitsels en Manuela Ogier met als thema:
verkeerssituatie bij de scholen.
4.c. Communicatie
De werkgroep heeft gerealiseerd: een facebook
pagina, e-mailadres en een domeinnaam voor een

budgetbeheer krijgt. De
werkgroepen en commissies
opereren autonoom en zij zijn de
basis van het bewonersoverleg en
de besluitvorming in dat overleg.
De voorzitter stelt samen met de
contactpersonen van de
werkgroepen en commissies de
agenda samen van het
bewonersoverleg dat 1 keer per
kwartaal vergadert.
Er is een secretariaat nodig.
De vergadering besluit:
- er komt een selectiecommissie
die bestaat uit Sedai Bayraktar,
vertegenwoordigster van
Woonwenz, Ries Groenendijk
en Jack Driessen
- deze commissie maakt een
nieuwe taakomschrijving van
de voorzitter aan de hand van
het voorstel van Ted/Moh/Ries
en de discussie in het
bewonersoverleg van 201113
- kandidaat voorzitters kunnen
zich aanmelden bij Sedai
Bayraktar tot en met 15 januari
2014. Aanwezigen op het
bewonersoverleg van 201113
infomeren anderen in de wijk.
- de commissie spreekt na 15
januari met kandidaten en doet
een beargumenteerd voorstel
met één kandidaat aan het
bewonersoverleg van 050214
- de voorzitter moet in VenloZuid wonen of heel goed
bekend zijn met de wijk
- de voorzitter moet bereid zijn
om minimaal 1 jaar voorzitter te
blijven
- het plenaire bewonersoverleg
van 5 februari 2014 beslist wie
de nieuwe voorzitter wordt
-

-

de nieuwe werkgroep zoekt
contact met de bestaande
verkeerswerkgroep van de
scholen. Ook de
parkeerproblematiek Langstraat
Koperwiek wordt besproken
Hans draagt zijn ervaring over
De werkgroep communicatie
gaat een redactie vormen die

website. Er moet nog een website komen en de
werkgroep wil eenmalig een huis-aan-huis papieren
uitgave verzorgen omdat niet iedereen internet heeft

-

-

-

-

4.d. Dagbesteding ouderen
Heidi Bartels wil graag een werkgroep starten om te
bekijken of er een dagbesteding met vrijwilligers kan
komen, omdat minder mensen worden geïndiceerd
voor de bestaande voorzieningen. Er vallen mensen
tussen de wal en het schip.

5. Rondvraag
Coen Kemps: in De Zuidstroom kan vergaderd
worden
Susan Nijholt wil weten waar zij rommel kwijt kan die
ze in de openbare ruimte opruimt
Data volgende bijeenkomsten Bewonersoverleg
Venlo-Zuid

-

actief informatie gaat vragen
aan werkgroepen, commissies
en personen in de wijk. Deze
info wordt gepubliceerd op
facebook en de toekomstige
website en de papieren uitgave
Manuela Ogier, Jack Driessen,
Mieke Theunissen, Martin …..
gaan de redactie vormen, maar
er zijn meer mensen nodig!!
Pieter vd Rijdt bevestigt dat er
geld is bij de gemeente voor
een papieren huis-aan-huis
uitgave
De werkgroep communicatie
zorgt dat er over drie maanden
een papieren huis-aan-huis
informatiedrager beschikbaar is
De website komt er pas als
hiervoor voldoende animo is
vanuit de wijk
De werkgroep wordt opgericht
Heidi Bartels wordt kartrekker
Gerard Cornelissen en Susan
Nijholt gaan in de werkgroep
Heidi belt de voorzitster van De
Zonnebloem afdeling Venlo
Centrum-Zuid over
samenwerkingsmogelijkheden

Volgende vergadering bewonersoverleg is in De Zuidstroom

-

5 februari 2014: De Zuidstroom,
IJsvogelstraat 13
- 14 mei 2014
- 3 september 2014
- 3 december 2014
Alle vergaderingen beginnen om
19:00 uur

