Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid 3 september 2014
Aanwezig: 36 personen
Locatie: moskee Al Houda
Notulist: Jack Driessen
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Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van dank voor de gastvrijheid door
de mensen van moskee Al Houda.
Er zijn enkele mensen die zich hebben afgemeld, ook hebben de vertegenwoordigers
van de Turkse moskeevereniging die een presentatie zouden geven vanmiddag zich
afgemeld (agendapunt 5). Die vervalt, maar we zullen wel erover spreken omdat er
diverse personen speciaal voor dat agendapunt zijn gekomen.
Verder zal er voor de rondvraag een nieuw voorstel worden gedaan voor het in het
leven roepen van een zogenaamd repaircafé in Venlo-Zuid.
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Verslag van 14-05-2014
Op pagina 3, de Iftar-maaltijd, deze is op 11 juli i.pl.v. 4 juli gehouden, de datum werd
veranderd wegens andere activiteiten.
Het verslag wordt na die wijziging vastgesteld.
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Onderzoek leefbaarheid in Venlo-Zuid door leerlingen Den Hulster.
In hun 5e jaar VWO aan college Den Hulster hebben de leerlingen Minou Pubben en
Elaine Buis voor het vak aardrijkskunde een onderzoek gedaan naar enkel aspecten
in Venlo-Zuid.
Ze hebben zich gebaseerd op gegevens van het CBS en hebben ook 16 bewoners
van de wijk verschillende vragen gesteld over enkele onderwerpen.
De uitkomsten van hun enquête waren overwegend positief, de bewoners hebben wel
enkele verbeterpunten, maar het overgrote deel is tevreden. De volledige presentatie
kan worden opgevraagd bij de secretaris van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
De dames ontvangen van de vergadering een applaus voor hun goede presentatie en
ontvangen van de voorzitter, Ed Bastiaans, ook beiden een cadeaubon als dank. De
vergadering is het eens met het goede cijfer dat de leerlingen voor de
praktijkopdracht hebben gekregen.
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Stand van zaken lopende initiatieven;
I.
Beeldenpark
Wegens afwezigheid van Mart Peters is hier niets nieuws over te
zeggen.
II.
Venlo-Zuid presenteert zich
Chien Engel, deze week is in de hele wijk een flyer bezorgd op alle
adressen. Vele organisaties en verenigingen doen mee bij de
activiteiten die op 13 september in en rond het Huis van de Wijk op de
Reigerstraat 2 zullen worden gehouden. Een oproep voor de
vergadering, “Kom allemaal langs op de 13 september!”
III.
Burenhulp
Ook over dit onderwerp kan wegens afwezigheid van Mart Peters niets
gezegd worden.
IV.
Communicatie, website, Wijkkrant
Jack Driessen, de volgende Wijkkrant is in voorbereiding en moet in
oktober uitkomen. De copy voor die uitgave komt langzaam binnen. Als
gebruikelijk een oproep aan de werkgroepen om hun informatie of
stukje te mailen.
De volgende uitgave zal maar liefst in een oplage van 4750 stuks
verschijnen. De Kwas, die de bezorging uitstekend doet sinds het

V.

vorige nummer, heeft zoveel brievenbussen in de wijk aangetroffen.
De redactie kan nog versterking gebruiken.
De website wordt redelijk bezocht, al ±1500 keer sinds het online gaan.
Deze wordt bijgehouden door de werkgroep en door een Gildestudent
uit de wijk, ondersteund door een bewoner uit de wijk.
Op dit moment zijn er van 50 deelnemers aan het BNVZ de gegevens
geregistreerd, zoals afgesproken in het vorige overleg.
Ouderendagbesteding/eetpunt
Chien Engel, in deze vorm komt het niet van de grond. Een
naamsverandering wordt voorgesteld naar werkgroep Integrale
Dagbesteding. Dat moet vooral gaan functioneren binnen het Huis van
de Wijk. Nu is het nog een idee wat vooral door de professionals
gedragen wordt, maar het moet vooral ook in de uitvoering, bij
vrijwilligers gaan leven. Een eetpunt kan/zal onderdeel ervan moeten
gaan uitmaken.
Ook moet er een werkgroep ontstaan die meedenkt/fungeert als het
bestuur van het Huis van de Wijk. Ook daarvoor worden mensen voor
gezocht.

VI.

Venlo-Zuid-Schoon
Gerard Cornelissen, vertelt kort de historie en activiteiten van de
werkgroep in de afgelopen 1 ½ jaar. Er is overleg met diverse partijen
over het doel van de werkgroep en hoe dat te bereiken. Een schoner
Venlo-Zuid. Op 20 september wordt er weer een opschoondag voor de
wijk georganiseerd, aanmelden kan vanaf nu en we hopen weer op net
zo’n groot aantal deelnemers als de laatste keer, ± 50 personen.

VII.

Verkeer
José Gitsels geeft aan dat de werkgroep zich op dit moment
bezighoudt met vooral de verkeersituatie rondom OBS De Koperwiek.
Er is een goede samenwerking. Volgende week zal er een enquête
worden gehouden. Tijdens het verhaal van deze werkgroep worden er
diverse opmerkingen gemaakt door verschillende personen over de
parkeerproblematiek in de wijk en dat het een allang bestaand, steeds
verschuivende problematiek is. Ook hier wordt geopperd om er een
werkgroep voor samen te stellen. Eventueel de parkeerproblematiek
per buurt te bezien.

VIII.

Buurtmoestuin
Marian Doensen geeft aan de hand van een plattegrond uitleg over de
mogelijke invulling van de ruimte van maar liefst 2000 m². Ook uitleg
over de bodembewerking en bodembedekking en de motieven om
daarvoor te kiezen. Ook uitleg over de plannen voor de invulling,
groentenperken, kruidencirkel, fruitboompjes enz. Op een eerdere
bijeenkomst waren diverse omwonenden negatief, maar afgelopen
zondag waren veel van die meningen positief omgeslagen. Er zijn
enkele vragen over de risico’s voor vernieling en diefstal van spullen
en planten. Dat blijkt in soortgelijke gevallen in Venlo-Noord en VenloOost erg mee te vallen. We hopen dat dat hier ook zo is. Het plan is
om na afsluiting van de diverse onderzoeken naar
bodemverontreiniging enz. nog dit najaar te starten met het inrichten
van de plek en in het voorjaar met planten te beginnen. Ook op het
educatieve vlak wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de
scholen. Een tuinder in ’t Ven heeft al de mogelijkheid geboden om in
een kas planten op te laten groeien.

Er zijn al vijf vrijwilligers en zo’n 10-15 geïnteresseerden. Er zijn geen
plannen om een teveel aan producten te verkopen. Als er al iets teveel
is voor de eigen vrijwilligers dan zullen die producten voor een heel
klein gedrag worden aangeboden aan mensen die het heel krap
hebben.
De benodigde financiën hoopt men te krijgen via het SAM-fonds.
IX.

Afvalcontainers en omgeving
Kees Dijkmans heeft uiteindelijk contact met de verantwoordelijke
mensen bij de gemeente en Woningstichting gekregen. Verandering
van afvalgedrag van met name de studenten is lastiger. Pleit ook voor
handhaving, een boete van €90,- zorgt misschien voor sneller
resultaat.
Er is gekeken naar de capaciteit van de stortingen, die was eerst max.
50 liter, maar is nu tot 100 liter per storting. Ook wordt er gekeken naar
de stortingsfrequentie.

Het idee ontstaat tijdens de behandeling van de werkgroepen om een
werkgroep groen op te richten; Els van Rooij wil hier kartrekker in zijn. De
werkgroep zal zich bezighouden met het openbaar groen en het
onderhoud daarvan. Mevr. Briescke geeft aan dat ze na melding van
overlast ook vaak een snelle reactie van de gemeente ondervonden heeft.
Meldingen aan de gemeente kunnen overigens worden gedaan via het
telefoonnummer 14077 of via de email via info@venlo.nl
Op die manier wordt de melding geregistreerd en ook krijgt men dan altijd
antwoord.
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Presentatie bouw Turkse moskee
Deze kan dus helaas niet doorgaan doordat de mensen, die de presentatie zouden
geven, onverwacht niet kunnen.
Enkele aanwezigen zijn speciaal voor dit punt gekomen en uiten hun verbazing over
die afzegging. Vooral omdat deze avond ook was aangekondigd in een nieuwsbrief
over het onderwerp. Ook had men minstens een vertegenwoordiger van de gemeente
aanwezig verwacht, die vragen kon beantwoorden. Men is heel ontevreden over de
gevolgde procedure en de genomen stappen. Eerst suggereert de gemeente dat er
nog geen onomkeerbare stappen worden gezet en dat er nog overleg zal volgen, dan
plotseling de mededeling dat er grond aan de Turkse moskeevereniging is verkocht
met een vooropgezet doel.
Door de stadsdeelcoördinator Pieter van der Rijdt en het Bewonersnetwerk VenloZuid zal er op niet al te lange termijn een speciale infoavond georganiseerd worden
met de stichting van de Turkse moskee als onderwerp.
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Rondvraag
Mart Peters, niet aanwezig, stelt voor om in Venlo-Zuid een repaircafé op te starten.
Niemand van de aanwezigen gaat hier op in. Via de Wijkkrant kan hier ook aandacht
aan worden besteed.
Els van Rooij vraagt aandacht voor de overlast van hangjongeren op het plein van de
Min. Van Hallstraat. Deze overlast bestaat al meer dan 20 jaar en er is verschillende
malen aan een oplossing gewerkt, maar steeds niet afdoende. Op 8 juli is er een
werkgroep uit de buurt bij elkaar gekomen en er is een enquête gehouden over de
problematiek en de ideeën van de bewoners. Van de 66 uitgezette formulieren zijn er
39 retour gekomen. Oplossingsrichtingen waaraan gedacht wordt zijn bijvoorbeeld het
weghalen van de diverse speelvoorzieningen en een andere indeling van het plein.
In een later stadium horen we als Bewonersnetwerk hier meer over.

Kees Dijkstra, jammer dat Ries Groenendijk van Via Crecendo er niet is, deze had
kunnen vertellen over de problemen met hangjongeren in die omgeving. Alle banken
in de omgeving van Via Crecendo zijn al weggehaald, omdat ze hangjongeren
aantrokken. Pleit ook hier weer voor handhaving en minstens aanwezigheid in het
gebied en de wijk van de politie. Oppert ook het inschakelen van een straatcoach.
Yves Scheijen, geef nogmaals aan teleurgesteld te zijn dat de presentatie van de
Turkse moskee niet door is gegaan en betreurt met name ook de afwezigheid van
iemand van de gemeente die hierover meer weet en kan vertellen. De gevolgde
procedure is niet in de haak, zegt zijn gevoel. Het BNVZ zal meewerken aan een
speciale avond over dit onderwerp.
Hank Hanssen geeft aan positief verrast te zijn over de vele initiatieven die in deze
vergadering van het BNVZ besproken zijn.
Koen Kemps, geeft aan dat de mensen, die vragen hebben over de komst van met
name de Turkse moskee, serieus genomen moeten worden.
Suzan Nijholt, is vrijwilligster op de Kinderboerderij Hagerhof, welke binnenkort weer
met een heleboel activiteiten van start gaat.
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Afsluiting
Met nogmaals een woord van dank voor de gastvrijheid van de mensen van Al Houda
sluit de voorzitter de vergadering om 21:10 uur.

De volgende vergadering is op woensdag 3 december 2014 in het Huis van de Wijk op
Reigerstraat 2.
Na de vergadering neemt een aantal mensen deel aan een rondleiding door moskee Al
Houda waarvan de verbouwwerkzaamheden in het eindstadium zijn.

