Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

7-7-2021

Aanwezig: 17 personen
Locatie: De Zwanehaof
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Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
Verslag van 11-3-2020 is herzien en wordt goedgekeurd.
Verslag van 7 september 2020:
Een van de leden is teleurgesteld omdat een door hem genoemd thema niet in
het verslag is opgenomen. De voorzitter belooft dat het bestuur hier naar kijkt.
Aanvulling uit vergadering van 8-9-2021; er zal nog schriftelijk uitleg zal komen
aan betrokkene.
De vragen naar aanleiding van de Stavaza (Stand van zaken) blijven beperkt tot
opmerkingen over parkeren en verkeer. Een lid meent dat niet duidelijk is bij
welke werkgroepen de prioriteiten liggen van het bestuur van het
Bewonersnetwerk.
Herstart BNVZ en werkgroepen, samenleving agenda
Leden spreken hun teleurstelling uit over de lage opkomst. (17 personen, het
gemiddelde afgelopen 4 jaar was 23 personen). Leden vragen welke richting het
bestuur op wil. Ook is er een vraag waarom er binnen bepaalde werkgroepen
niets gebeurt, zoals Het Hagerweike. Leden spreken ook uit dat ze samenwerking
met de Gemeente missen. Het schort aan communicatie. De voorzitter vraagt om
een groepje samen te stellen dat gaat kijken naar de mogelijkheden voor
verbetering.
Over het Huishoudelijk Reglement (HHR) komen ook kritische opmerkingen.
Verder wordt opgemerkt door een lid dat het bestuur zaken niet goed aanpakt.
Een van de leden verlaat de vergadering omdat ze zich stoort aan de toon en
sfeer. Er volgt een korte discussie over hoe hier in de toekomst mee om te gaan.
Afspraak is dat het bestuur naar het huishoudelijk reglement zal kijken. Ook zal
contact opgenomen worden met de werkgroep cq bestuur Stichting Hagerweike
om te horen wat daar speelt.
Een deelnemer van de vergadering is van mening dat dan alle stukken vanaf
2018 moeten worden meegenomen.
Verslag kascontrolecommissie
In samenspraak met het bestuur is ervoor gekozen om de commissie in oude
samenstelling opnieuw haar werk te laten doen.
Dat is op 14 juni gedaan. De commissie geeft aan haar werk uitvoerig te hebben
gedaan en geen onregelmatigheden te hebben gevonden. Ze verzoekt om de
penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over
2020. De vergadering stemt hiermee in. Het bestuur dankt de kascommissie.
Nieuw lid kascontrolecommissie
Als nieuw commissielid komt in de plaats van Teun Hol, Tilly Wulms
Tom Doesborg wordt, zoals de statuten voorschrijven, voorgedragen als nieuwe
voorzitter.
Resterende data voor het wijkoverleg in 2021 zij op 8-9 en 8-12.
Rondvraag
-Een van de leden vraagt naar aanleiding van een artikel van Incluzio in de laatste
Wijkkrant om betere samenwerking en afstemming tussen hen en de al in de wijk
actieve organisaties. Incluzio geeft aan dat die samenwerking gezocht is of zal
worden.
-Volgens een lid is het een schande is dat er geen betrokken ambtenaren
aanwezig waren bij de werkgroepvergaderingen over het parkeerbeleid in VenloZuid die onlangs gehouden zijn. De secretaris vult aan dat er wel iemand

aanwezig had kunnen/willen zijn, eventueel digitaal, maar dat sommige
werkgroepleden dat liever niet hadden. De werkgroep heeft nog geen kartrekker.
Er is verder een discussieleider nodig voor een te organiseren avond over
parkeerbeleid op 16 september. Het bestuur komt daar op terug.
-Een lid maakt zich zorgen omdat steeds dezelfde problemen in de vergadering
terugkomen. Het heeft de aandacht van het bestuur.
-Incluzio vertelt dat volgende week donderdag de spreekuren in het huis van de
wijk weer beginnen, na een lange afwezigheid ivm corona.
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Afsluiting

De volgende vergadering is op woensdag 8 september 2021.

Actielijst:
ACTIE

DOOR WIE

WANNEER KLAAR

Kijken of Stavaza een
indeling kan krijgen naar
actualiteit en prioriteit
Overleg over Communicatie
met gemeente
Situatie Hagerweike

Bestuur

?

Werkgroep Parkeren Leon
vd Elsen
Bestuur zoekt contact met
werkgroep

15 juli geweest

Aanscherpen Huishoudelijk
Reglement
Opzet discussie avond
Parkeren
Taakverdeling/ profielen
bestuursleden

Bestuur

Tot nu toe reageert
Hagerweike niet op diverse
verzoeken tot contact
8 sept

Bestuur en werkgroep

23 augustus overleg

Bestuur

Brainstorm moet nog volgen

