Verslag bewonersoverleg zuid 5 febr. 2014
Aanwezig: 27 personen
Locatie: bs De Zuidstroom
Notulist: Chien (wel.kom)
Bespreekpunt
1. Vast stellen agenda
4. Gespreksleider
Stemming over gespreksleider.
21 voor
2 blanco
Mededelingen Ed Bastiaans

Resultaat
Agenda punt 4 wordt na voren gebracht
Nieuw gesprekleider wordt
Ed Bastiaans en neemt het stokje ter plekke
over van opbouwwerker (Sedai).
- 4 vergaderingen per jaar
- Als iemand een vraag of probleem
aandraagt, wordt tevens de kartrekker en
is ook verantwoordelijk voor de
communicatie.
- Ed Bastiaans heeft wil ondersteuning (een
rechter handen). Jack en Ted hebben
interesse getoond. Ed zal zelf de keuze
maken.
- Werkgroepen houden Ed op de hoogte.
Gezocht notulist

2. Medelingen
Kwartiermaker Ed Tusveld
Als eerst heeft hij als speerpunt HVDW Park
De gemeente heeft 4 kwartiermakers toe
Rijnbeek.
gewezen voor 2 jaar die HVDW gaan vorm
geven en ondersteunen. Hij is erg te spreken
over de inzet van bewoners in de wijk
Venlo-zuid.
Gerard Cornelissen/Houari Karim
Oud papier kan elke dag ingeleverd worden
bij de Marokkaanse stichting/moskee aan de
Tegelseweg.
Communicatie werkgroep
- Agenda volgende keer secritraard en
- Moet gekeken worden naar de
adressen
mogelijkheid voor de secretariaat binnen
- Zoeken mannelijke redeactie
de werkgroep communicatie.
- Wijkwebsite is nog in ontwikkeling, hier
kunnen in de toekomst alle iniatieven
onderhangen.
- Geld wijkkrant toe gekend.
- 1ste wijkkrant komt uit over ongeveer 4
weken
Eetpunt zuid
- zoeken ruimte
Zijn op zoek naar locatie voor de vrijdag
avond. Idee is om te koken samen met de
senioren tegen vereenzaaming.
Beeldentuin
- jonge kunstenaars gezocht. Kunnen zich
Aanmeldingen binnen, maar dat zijn geen
melden bij Mart: mart@brasko.demon.nl
nieuwe kunstenaars. Start een nieuwe
ronde, deze worden beoordeeld door een
groep kunstenaars.
Venlo Schoon
- 29 maart grote schoonmaak actie

Hebben goede vergadering gehad. Willen 29
maart iets gaan doen met landelijke
schoonmaak actie. Ideaal is dat iedereen
zijn eigen stoep en stukje schoon maakt.
Verschillende mensen, scholen, winkels
hebben al een ‘stukje’ in de wijk
geadopteerd.
Verkeer
Laatste puntjes van vorig jaar zijn opgepakt.
Nieuwe werkgroepsleden gaan veiligheid
rond om de scholen op pakken.
Burenhulp
Woensdag 10-12 is spreekuur in
Hagerweike.
Zijn bezig met website.
Zijn bij de laatste 3 voor het groene lintje van
Groenlinks Venlo.
3. Kinderboerderij Hagerhof
Bezig met vernieuwingsslag in verband
wegvallen van subsidies. Bijv. uitbreiding
activiteiten, restaurant etc. Steun vanuit de
buurt, bijv. het doen van vrijwilligerswerk, is
van harte welkom.
5. Zuidstroom
Nieuwe bouw plannen gepresenteerd, doel
is zomer/ jan 2016 opening. Het gebouw
krijgt een open karakter zodat de wijk er
gebruik van kan maken.
Rondvraag
- Jack Driessen: Wordt er vanuit Buurten bewonersnetwerk Venlo-zuid
deelgenomen aan de sfeerpunten
van Venloop en wie ? Zuidhoek geeft
aan dat aangesloten kan worden bij
huninitiatief. Zuidhoek richt vanuit
hun locatie al jaren een sfeerpunt in.
- Hoe om te gaan met
contactgegevens van deelnemers bij
af- en aanwezigheid?

- Week 7

- vergadering week 7

www.kinderboederijhagerhof.nl

Zuidhoek maakt dit jaar ook een sfeerhoek.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij hen.

- Wordt op de agenda gezet voor de
volgende keer.

Emailadres van Ed Bastiaans: ed.bastiaans@home.nl
Volgende vergadering:
- 14 mei 2014, Bij bs Koperwiek, Broekhofstraat 2.
- 3 september 2014
- 3 december 2014

