Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid 6-9-2017
Aanwezig: 24 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar
1. Welkom/vaststellen agenda. De voorzitter opent de vergadering met een
welkom. Er zijn enkele nieuwe gezichten, de voorzitter vraagt die mensen om
zich kort voor te stellen. Een van twee nieuwe wijkagenten en een nieuwe
bewonersondersteuner zijn aangeschoven, zoals ook twee bewoners van de
Van Nijvenheimstraat.
2. Mededelingen.
Op zaterdag 23 september is er voor de 10e keer een opruimactie door de
werkgroep Venlo-Zuid-Schoon. Mevr. Broers stelt dat zij weinig merkt van een
opgeruimdere wijk en vraagt aandacht voor het zwerfafval op met name het
winkelplein. De voorzitter vertelt dat hij pas een gesprek heeft gehad met de
winkeliers en dat de in het verleden gemaakte afspraken nogmaals zijn
doorgenomen. Mevr. Broers en haar aanwezige buurvrouw hebben een
schrijven van nog een buurtbewoner meegenomen waarin ze de problemen
met zwerfafval en ongepast gedrag van personen duidelijk maken. De
werkgroep Venlo-Zuid-Schoon zal e.e.a. meenemen in het overleg met de
gemeenteambtenaar die hen ondersteunt. Mevr. Broers en buurvrouw gaan
morgen (donderdag 7 september) naar het spreekuur om samen met een
bewonersondersteuner de verdere problemen te bespreken. Hier kan een
werkgroep uit ontstaan.
De wijkagenten Hans Moors en Dré Janssen gaan onze wijk verlaten en er
treden twee nieuwe wijkagenten aan voor Venlo-Zuid. Joke Verboon
(aanwezig) en Jan Rijniers komen voor hen in de plaats. De voorzitter heet
Joke welkom en heeft Hans en Dré voor hun vele inspanningen voor de wijk
bedankt. Hun zal namens het netwerk nog een bloemetje worden
aangeboden.
De secretaris vertelt over het schrijven dat we van de gemeente ontvangen
hebben over de lastige financiële positie van de gemeente en de
onbekendheid die dat voor de diverse subsidies zal hebben. Hij en de
voorzitter zullen een overleg met andere netwerken en Wijkoverleggen
initiëren om gezamenlijk een brief hierover op te stellen. Ook zal de secretaris
in zijn rol als penningmeester de subsidies voor 2018 aanvragen.
Buurt Bestuurt: hierover neemt het college volgende week een besluit. Dan
horen wij of het college akkoord gaat met de door ons gekozen werkwijze. We
hebben in de vorige vergadering al drie onderwerpen voorgedragen.
Parkeren: Hans Thijssen is van mening dat dit onvoldoende in de plenaire
vergadering besproken is en stelt ook dat de communicatie hierover naar de
bewoners onvoldoende is geweest. De voorzitter memoreert enkele
communicatiemomenten naar de wijk. Als aanvulling vertelt de secretaris dat
er bij de vele overleggen in totaal misschien wel 20-25 bewoners hebben
meegedaan. Wel is belangrijk dat de gemeenteraad en het college van B&W
hier de besluiten over genomen hebben, niet de werkgroep of de plenaire
vergadering. Tijdens de hoorzittingen, waar bewoners hun bezwaren konden
inbrengen, werd het door de gemeente gebracht alsof de werkgroep achter
alle keuzes staat. De secretaris brengt naar voren dat de werkgroep o.m. een

niet bindend advies heeft gegeven om in een deel van de wijk blauwe zones in
te richten als parkeerregulering. Verder heeft de werkgroep gevraagd om nu,
na de keuze voor een deel betaald parkeren, in ieder geval de bewoners van
de betaald parkeren-gebieden ook net zo’n aantal “vrijkaarten” voor hun
bezoek te geven als de vergunninghouders in de blauwe zones. Vandaag is er
een ambtelijk advies uitgebracht en na dit nog besproken te hebben, met ons
en de betrokken Wijkoverleggen, zal het college een besluit nemen.
3. Verslag van 07-06-2017.
De voorzitter merkt op dat bij punt 9 vergeten is de uitslag van de enquête te
agenderen. Dit zal in de vergadering van 13 december goedgemaakt worden.
Onze excuses hiervoor.
4. Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
Als aanvulling;
Buurtbus op 11 juli ingewijd. Er zijn wekelijks zo’n 15-20 gebruikers uit onze
wijk.
Buurtpreventie Venlo-Zuid: Kees Dijkmans vraagt of die groep nog actief is,
we menen van wel. Jan Heshusius als kartrekker is op dit moment schijnbaar
ziek, maar zal worden gevraagd om voor de volgende keer wat te vertellen.
Buurttheater: op 9 en 10 december zal het stuk worden gespeeld in De
Garage. Het heeft de naam “Back to my roots”.
KuCu: Mart Peters is niet aanwezig omdat hij morgenochtend vroeg moet
vliegen. Vanuit die groep kwam de vraag of zij het bedrag van €540 wat het
BNVZ heeft bijgedragen aan het KuCu-festival op 9 juli mag worden ingezet
voor het zichtbaar maken van het gedicht “No picture” in het Beatrixpark. De
vergadering stemt hiermee in.
Oude Beemden: Ted Merkus vertelt dat de vijver zeer binnenkort uitgediept
zal worden en ook vergroot richting zuiden. Ook de beek tussen vijver en
Maas zal worden uitgediept. Het zal ongeveer twee, drie weken duren.
Prof. Gelissensingel: Joop Manders herhaalt nog eens het gestelde in de
Stavaza, er zijn geen nieuwe feiten.
Kamerverhuur en hangjongeren: dit duurt al langer en komt maar niet tot een
voor de bewoners van Venlo-Zuid goede oplossing. De voorzitter zal Kees
Dijkmans gaan ondersteunen en dit samen gaan aanpakken. Als we dit als
Bewonersnetwerk meer gaan dragen krijgt het hopelijk meer gewicht en
kunnen we sneller resultaat bereiken. Wat de hangjongerenproblematiek
betreft is er morgenavond een klankbordgroep-overleg. De
bewonersondersteuner Sedai Bayraktar geeft aan dat de gemeente de
problematiek wel erkent en dat eraan gewerkt wordt, dat sommige dingen
goed uitgezocht moeten worden, er wordt niet niks gedaan.
De groep jongeren, waar men bij de Anne Frankstraat/Tiberstraat last van
heeft, is in beeld bij bewonersondersteuner Stephan Bogdanski en ongeveer
18-21 jaar oud. In de vergadering wordt gesteld dat het alleen verplaatsen van
de bankjes de problemen alleen maar verplaatst, er moet handhavend worden
opgetreden.
De voorzitter gaat morgen ook naar dat overleg en wil het belang van de
bewoners van Venlo-Zuid voorop stellen. Hij en Kees Dijkmans gaan een brief
opstellen waarbij de vergadering vooraf aan hen het vertrouwen schenkt.

5. Jongerenwerkgroep i.o. voorstellen en ideeën.
Stephan Bogdanski en Tarik Temsamani hebben enkele maanden geleden de
mogelijkheid onderzocht voor tieners om elkaar te ontmoeten in de wijk. Dit op
basis van wederkerigheid, bijvoorbeeld schoonhouden bij Kwiek/Cruijfcourt en
meehelpen met Venlo-Zuid-Schoon. Ze hebben de wensen bekeken en een
jaarplanning gemaakt. Het is een groep jeugd tussen de 10 en 14 jaar.
Ongeveer 12 personen op dit moment. Het zijn niet het type overlast gevende
jongeren. Bij het SAM-fonds is een aanvraag gedaan en gehonoreerd maar
voor de wens om een bank en een koelkast te verwerven is ongeveer €1000,nodig. Uit de vergadering komt het advies om eens bij Ons Goed te kijken. De
vergadering stelt een bedrag van €500,- beschikbaar.
De voorzitter geeft de raad om eventueel partner van Venlo-Zuid-Schoon te
worden, dat levert ook jaarlijks een bedrag op.
6. Voorstel vergaderdata 2018.
woensdagen 7-3, 6-6, 5-9 en 12-12
Deze data worden akkoord bevonden.
7 Rondvraag.
Mia Moors: zij houdt een stuk groen schoon, wat haar opviel is dat het nu, nu
de scholen begonnen zijn, weer erg vervuild is. Ook wordt er bij de
ondergrondse containers vaak veel vuil gezet. Dat komt ook maar niet tot een
verbetering. Na de vergadering zal de voorzitter het hier samen met VenloZuid-Schoon en Kees Dijkmans over hebben.
Mevr. Broers en haar buurvrouw stellen dat de vuilcontainers bij het
winkelplein erg slecht geplaatst zijn en dat het voor de bewoners lastig is om
hun afval kwijt te raken. Ook hier zal de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon hem bij
gaan helpen.
Gerard Cornelissen: onderstreept het belang van een gezamenlijke aanpak
door ondernemers, handhavers, buurtcoaches, sfeerkeepers, buurtpreventie,
bewonersondersteuners en politie. Samen kunnen ze veel constateren,
melden en aanpakken. Hij meent dat die alles moeten regelen in een overleg.
Dat kan in een plenaire vergadering van ons netwerk besproken worden.
Tevens bekijken of er een mogelijkheid is om overlast te melden via de
telefoon van het huis van de wijk.
Kees Dijkmans: hij is bezig om bij de gemeente een algemeen meldpunt te
creëren wat altijd bereikbaar is, het nummer 14077 is alleen overdag
bereikbaar en de politie maar tot 23:00 uur.
Embert Maas vraagt voor de volgende vergadering 5 minuten spreektijd over
“Mijn Buurtje”.
Ruud Kol: bij het Huis van de Wijk, de open inloop, gaat Renate Logtens weg.
Zij wordt vervangen. Volgende maand maakt de gemeente het
accommodatiebeleid bekend en is er meer duidelijk over de ontwikkelingen in
het Huis van de Wijk. Hij vraagt 15 minuten spreektijd in de volgende
vergadering.
Christel Brieschke vraagt om rekening te houden met de data van het
Repaircafé bij het plannen van de actie Venlo-Zuid-Schoon.
Joop Manders vraagt of er nog problemen met vrachtwagens zijn geweest bij
BS De Zuidstroom. Ja, nog eenmaal zeker, maar de laatste week diverse
malen met de bus voor vervoer tussen school en gymzaal. Nu is afgesproken

dat in- en uitstappen weer op de Tegelseweg gebeurt.
Roger Spitz: hij geeft aan dat de regels voor het laden en lossen opnieuw bij
de ondernemers van het winkelplein moeten worden verteld.
Ed Bastiaans: hij brengt de vraag naar voren vanuit de winkeliers van het
winkelplein om het plein te verfraaien. Ze vragen een bijdragen om
bloembakken aan te kunnen kopen. Het zal gaan om een bedrag van
ongeveer €1000,-. Ook hiermee stemt de vergadering mee in.
7. Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen voor hun bijdragen.

De volgende vergadering woensdag 13 december 2017. HvdW, 19:00 uur.

