Verslag Buurt- en Bewonersnetwerk Venlo-zuid 22 aanwezigen.
Datum 5 juni 2013
Locatie Zwanehoaf
Aanwezig zie presentielijst.( bij Jac Driessen)
1. Opening/Welkom/Mededelingen
Henk Geraats deelt mee dat dit de laatste keer is dat hij hierbij is. Hij heeft een andere
functie. De gemeente reorganiseert en na de vakantie wordt duidelijk wie hem gaat
vervangen. (de aanwezigen bedanken Henk voor de goede inzet).
Jeanne Horvers(Samen Zuid): burendag 21 september: voortzetting braderie en
multiculturele lekkernijen: Wie wil nog meehelpen. Samen met Wildveld(levering van 30
kraampjes) en de werkgroepen zwerfvuil en jeugd> Kom naar Sinselhof 19 juni 14.00 u
(Dre zet dit op Facebook)
Johan Kortooms van Wel.kom legt de nieuwe werkwijze van jongerenwerk uit:
-stadsdeel-gebiedsgericht en integraal (ook jongerenwerk pakt vraag van oudere
buurtbewoner op)
-3 accenten +ambulant kan dus overal in de wijk aan de gang waar het nodig is
+talentontwikkeling : jongeren werken positief en duurzaam (rendement) aan
zichzelf en aan de maatschappij(buurt) waar ze goed in zijn
+jongerencoach bij veelal multproblemjongeren (persoonlijkere begeleiding)
2. Voorstellen van de werkgroepen.
a. Werkgroep jeugd: Aan de slag met Jongerenwerk Wel.kom voor een project : een
goede plek ook voor de hangjongeren.
+zoeken naar accommodatie voor activiteiten (in gesprek met
Meulewiekers, Gymzaal, Hagerweike)
+contacten met Noemidia, Wach’m en Moskee voor
samenwerking
+maken van een projectplannetje
b. Werkgroep verkeer: Aan de slag met inventarisatie knelpunten
+4 toppers(snelheid auto’s Krekelveldstraat, oversteek
Kinderboerderij en Emmastraat, Rotonde i.c. Zuidsingel,
parkeervergunningenonduidelijkheid
+actie brief naar wethouder met deze en andere punten om
mogelijkheden voor oplossingen te zoeken.
c. Werkgroep Zwerfvuil: Doel iedere bewoner houdt zijn stoepje schoon.
+Contact met Den Hulster (jaarlijkse week scholieren om
VenloZuid op te schonen)
+7 sept wederom schoonmaakdag. Buurtbewoners benaderen via
inschrijftafel bij de winkels (direct contact) om vrijwilliger te worden
+er is een logo in ontwikkeling
d. Wekgroep Burenhulp: klein beginnen(september) met gratis diensten ( boodschappen, administratie, maatjes begeleiding); waar mogelijk wederkerigheid vragen.
+opzetten pool van vrijwilligers
+bereikbaarheid organiseren( secretariaat, website, pr)
+samen met vrijwilligers invullen (wederkerigheid, verzekering,
financiering, planning)
e. Werkgroep Communicatie: websiteontwikkeling bij Blariacum ( Mathijs van der
Giessen) opnieuw +na de zomer in vulling ( korte resultaten van de werkgroepen,
foto’s)
+papieren nieuwsbrief en voorstel logo
+facebook bewonersnetwerkvenlozuid
+opstellen begroting.

Henk benadrukt dat alle werkgroepen copy aan de werkgroep communicatie kunnen geven
om meer aan bekendheid van het werk het bewonersnetwerkvenlozuid en de resultaten te
werken.
f.

Werkgroep Voorzitter: doel om een voorzitter te kiezen (Marijke wil dit niet zijn)
+ workshops voorbereid
+ wegens tijdgebrek verschoven naar de volgende keer.

Donderdag 26 september 19.00 inloop
19.30-21.00 bijeenkomst
Locatie wordt nog nader aangegeven (Zwanehoaf kan niet):
heeft iemand een voorstel? (Tref, Meulewiekers, Quick Boys
Koperwiek/Zuidstroom/ Wildveld Salawaku)
Volgende keer komt de workshop voorzitter als eerste op de agenda.
Schroom niet actieve of geïnteresseerde wijkbewoners of organisatiesmee te nemen.
Rondvraag Moestuin: Wie heeft interesse mee te werken aan een buurtmoestuin. Opgeven
bij Sedai. Er is al een moestuin prive aan de Hendrickxstraat 60A.

