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GEACHTE BEWONERS,
Wie ons als Bewonersnetwerk Venlo-Zuid een
beetje volgt, die weet dat we een periode van herbezinning doormaken. Dat hebben we nog niet zo
lang geleden ook gedaan door uw meningen te
vragen om te weten te komen of we nog op de
goede weg zijn. Werken we nog wel aan het goede
doel? Dat doel staat omschreven in onze statuten
en is ruim. “Het bevorderen van de leefbaarheid in
Venlo en speciaal Venlo-Zuid”.
Nu, daar kun je veel kanten mee op. Nu hebben
we dat in de loop van zeveneneenhalf jaar verder
uitgediept en met elkaar afgesproken. Een van die
zaken die we met elkaar hebben afgesproken is
dat we werken in zelfstandige werkgroepen waarin ook diegenen die met het idee kwamen, meehelpen. Het is dus niet zo dat er bij het bestuur van
de stichting, “zaken over de schutting gegooid
worden”. Dus niet zomaar een klacht droppen
en er dan van uitgaan dat het bestuur dat wel op
gaat lossen. Het bestuur van de stichting KAN wel
helpen en ondersteunen. Maar het werk zal toch
vooral in een werkgroep gedaan moeten worden. Meer over onze werkwijze, statuten en huishoudelijk reglement kunt u vinden op de site
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
In de laatste vergadering hebben we met elkaar
afgesproken dat een werkgroep en het bestuur
nog eens zal kijken naar het doel en de werkwijze
van ons netwerk.
Mocht u daar aanvullende ideeën over hebben
dan kunt u die altijd duidelijk maken via
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Dit stuk werd geschreven daags na de persconferentie van Rutte waar een 2e lock-down werd
afgekondigd. Dat betekent dus ook dat grotere
bijeenkomsten met meer mensen niet meer zijn
toegestaan… Het werken in werkgroepen e.d.
wordt dan erg lastig.
Om met een zeer binnenkort te houden informatiemoment te beginnen. Er zal dan in kleine commissie weer verder gepraat worden over de invulling
van het terrein van het voormalige M&M-gebouw
op de Sloterbeekstraat. Die plek wacht nu al jaren
op een goede invulling en we hopen in een van de
volgende nummers van deze krant plannen te kunnen publiceren.

op hun rekwest gekregen. De reden van afwijzing
was niet erg overtuigend… De argumenten van
veel bewoners werden niet positief beantwoord.
Wel is er met de werkgroep verkeer afgesproken
om vaker de snelheid op diverse plekken te gaan
controleren. Want het te snel rijden van verkeer
blijft een aandachtspunt.
De werkgroep Sint Maarten heeft helaas het traditionele spel, de optocht en ook de “troshaup”
moeten afzeggen. Dat kon dit jaar niet verantwoord
georganiseerd worden. We hopen dat het slechts
eenmalig is die afzegging. Ook betekent het dat
de verkoop van oliebollen op de Zuidpilaar en in
VieCuri niet doorgaat.

Ook op de rol stond een voorlichting over de plannen bij de Koperwiek, een renovatie en bij uitbreiden van de school met een gymzaal. Die voorlichting werd aan een tiental deelnemers gegeven
zodat het binnen de geldende regels kon. Er is al
door mensen aangegeven dat ze bezwaar zullen
aantekenen. Ook zijn er meer dan 200 handtekeningen opgehaald die aangeven niet blij te zijn met
de plannen en betere alternatieven te zien.

Wie van de zomer of erna langs het speelveldje aan
de Anne Frankstraat is gekomen, heeft gezien dat
daar enkele “boomspiegels” waar de bomen gerooid zijn, ingezaaid zijn met een bloemen- en plantenmengsel. Ook is er een zogenaamd insectenhotel gekomen. Het initiatief van enkele bewoners om
die lege vakken op te vullen werd door insecten erg
op prijs gesteld. In de lange hete zomer vergde het
begieten van de plantvakken de nodige liters water.

De werkgroep verkeer is na de 1e lock-down bij elkaar geweest om over diverse zaken te praten. Onder andere een voetgangersoversteekplaats op te
Tegelseweg. Maar tot nu toe hebben de bewoners,
die daarom gevraagd hebben en de werkgroep, nul

De werkgroep parkeren is niet weer opnieuw bij
elkaar geweest, maar wel heeft de gemeente wat
met eerdere aanbevelingen gedaan door de blauwe zone toch weer, beperkt, wat uit te breiden op
het laatste stuk van de Sloterbeekstraat. Daar werd
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door de verdringing steeds meer overlast ervaren
van onbekende parkeerders die niet in die omgeving wonen. De werkgroep blijft e.e.a. goed volgen.
Wil jij, als bewonersvertegenwoordiger, maandelijks meepraten met o.a. Gemeente Venlo en Woonwenz over de invulling van een duurzamer, groener
en veiliger Hagerhof-Oost? Dan zoeken we jou!
Als stem van de wijk denk je o.a. mee over wijkactiviteiten en bewonersinitiatieven rondom het
thema. Meld je nu aan via morgeninvenlo@venlo.
nl voor de werkgroep Gas(t)vrij Hagerhof-Oost.
Daar informeren we je verder. Je neemt dan als lid
van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid deel aan dat
overleg en houdt natuurlijk ook contact met ons.
In dat kader verdient het ook de aandacht dat u
voor inlichtingen omtrent het project ook terecht
kunt in de modelwoning op Scholeksterstraat 18.
Op 25 september werd er een duurzaamheidmarkt
gehouden waar geïnteresseerden zich konden laten voorlichten over diverse onderwerpen m.b.t
duurzaamheid.

mentsvorm. De definitieve ontwerpen zijn nog niet
klaar, maar zullen wel ook via de wijkkrant bekend
gemaakt worden.
Op de valreep voor het voltooien van deze pagina
kreeg het bestuur een telefoontje van het Oranjefonds! De aanvraag voor een financiële bijdrage
voor enkele projecten en de wijkkranten van dit jaar
werd positief beantwoord.

In de laatste plenaire vergadering kreeg het bestuur
van de stichting de opdracht om opnieuw te kijken
naar de werkwijze en regels van het netwerk. Het
wordt af en toe door mensen ter discussie gesteld.
Een stemming gaf wel aan dat we op de juiste
koers zitten volgens de meerderheid, maar het kan
nooit kwaad om nog eens naar de regels en werkwijze te kijken. Ook zal het bestuur aangeven waar
ze wel en niet aandacht aan kunnen besteden.
Een werkgroepje van voorzitters van wijkoverleggen/dorpsraden en netwerken heeft een brief gezonden aan het college van B&W en de gemeenteraad over onder andere de financieringsregels omtrent die raden en netwerken. Nu medio oktober is
er nog geen antwoord. De wens is om het voor een
aantal jaren vast te leggen en goed af te spreken.
Dan kunnen die wijkoverleggen, dorpsraden en
netwerken ook op de goede manier functioneren.
De nieuwbouw op de locatie Lepelaarstraat/IJsvogelstraat/Kraanvogelstraat nadert de voltooiing.
Binnen korte tijd zullen de 34 nieuwe woningen
door de eerste bewoners betrokken worden.
Een poos geleden werden ook nieuwbouwplannen
bekend naast het Stadskantoor aan de kant van de
Molensingel, daarover verderop in de wijkkrant een
apart stuk. Ook op de hoek Eindhovenseweg/Veilingstraat moeten 71 woningen komen in apparteJ a a rg a n g 2 5 ■ n r. 3 ■ o k t o b e r 2 0 2 0

In deze coronatijd werd de cheque helaas niet
feestelijk overhandigd, maar net zo graag ontvangen door de beheerder van de Zuidpilaar en secretaris van het netwerk.
Op woensdag 9 december is er weer een openbare plenaire vergadering; de hoop is dat die inderdaad kan doorgaan. De vergadering van september werd binnen de regels door 17 bewoners
bijgewoond, wat minder dan normaal helaas. Volgt
u via onze facebookpagina en website de publicaties waar het wel of niet doorgaan van de vergaderingen zal worden aangegeven.
Heeft u ideeën of berichten voor ons dan kunt u dat
laten weten via
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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CIRCULAIRE EVENKNIE STADSKANTOOR VENLO

Onlangs hebben Camelot Vastgoed Nederland
en Janssen de Jong Projectontwikkeling de
handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor een woongebouw en stadswoningen in de wijk Maaswaard te Venlo. Een
bijzonder project op een bijzondere locatie. De
nieuwe woningen worden namelijk tegen het
stadskantoor aangebouwd. Het plan wordt een
circulaire evenknie van dit Cradle to Cradle
overheidsgebouw, maar dan op het niveau van
wonen: comfortabel, gezond, ambitieus en van
een aparte klasse. Een prachtig sluitstuk voor
de locatie Maaswaard.
Ambitieus en duurzaam ontwerp
Het bouwteam dat dit wooncomplex gaat realiseren, bestaat - naast Camelot Vastgoed Nederland en Janssen de Jong Projectontwikkeling - uit
Kraaijvanger Architects, Janssen de Jong Bouw en
K+ Adviesgroep. Zowel het stadskantoor als het
nieuwbouwplan zijn ontworpen door Kraaijvanger
Architects. Bij het woongebouw en de stadswoningen wordt dan ook met hetzelfde materialenpalet gewerkt, bestaande uit hout, groene gevels,
aluminium en beton (deels gerecycled). De hoge
duurzaamheidsambities zijn tevens zichtbaar in
PV panelen in de gevels, hergebruik van de houten Accoya delen van de wachtende gevel van het
stadskantoor, groene gevels en buitenruimten en
diversiteit door gemeenschappelijke functies. Hiermee wordt op energetisch vlak vooruit gelopen op
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nieuwe wet- en regelgeving om het gebouw nu al
aan de nieuwe BENG-eisen te laten voldoen.
95 appartementen en 5 stadswoningen
Het woonprogramma bestaat onder meer uit 95
appartementen, onderverdeeld in 80 tweekamerappartementen en 15 studio’s. Hiermee wordt ingespeeld op de steeds groter wordende doelgroep
één- en tweepersoonshuishoudens in Venlo. 25 Van
deze appartementen zijn bestemd voor spoedzoekers, die de appartementen voor maximaal twee
jaar kunnen huren. Het unieke van de appartementen is dat deze allemaal compleet gemeubileerd
en gestoffeerd door Camelot Vastgoed Nederland
worden verhuurd. De servicefuncties behorende bij
de appartementen bestaan uit een inpandige gemeenschappelijke fietsenstalling, een complexbeheerder, een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en een fraaie binnentuin. Naast genoemde
appartementen bestaat het woonprogramma uit vijf
stadswoningen die gerealiseerd worden op de bestaande parkeerkelder bij het stadskantoor.
Start bouwwerkzaamheden
Janssen de Jong Bouw gaat dit bijzondere project
bouwen. Het past perfect binnen het beleid van
Janssen de Jong om duurzame en bijzondere gebouwen in Nederland te realiseren. De bouwwerkzaamheden vangen omstreeks december 2020
aan. Janssen de Jong Bouw verwacht het project
binnen 8 tot 10 maanden te realiseren.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

VENLO-ZUID-SCHOON
Zo ongeveer bij het sluiten van het inzenden
voor deze wijkkrant werd alweer voor de 15e
keer door de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon
een actiemorgen gehouden. De werkgroep
heeft er natuurlijk goed over nagedacht hoe dit
in deze coronatijd veilig gedaan kon worden.
Om 9:30 uur kwamen de eerste mensen al in de
Zwanehoaf bij elkaar om te beginnen met koffie/thee en vlaai. Er hadden zich van te voren al
20 mensen aangemeld. Op de basisscholen Zuidstroom en Koperwiek was geflyerd zodat we ook
konden rekenen op een aantal kinderen. Het weer
was de opruimers goed gezind, het zonnetje deed
zijn best om het wat warmer te maken dan de beloofde 11 graden. Het bleef de hele morgen droog.
Na uitleg gekregen te hebben werden groepjes gemaakt van ongeveer 3-5 mensen en werd de wijk
ingetrokken om zwerfafval op te halen. Ook een
groepje mensen van het Domushuis was actief
met opruimen en een vrijwilliger van het Limburgs
Landschap was ook bezig.
We zagen onder de actieve mensen echt een aantal mensen die al eerder mee had gedaan, maar er
was ook een aantal mensen voor de eerste keer
actief.
De auto met de door Karwei gesponsorde aanhangwagen reed door de wijk om de volle vuilniszakken op
te halen. Het opruimen werd dan ook niet te zwaar. Je
hoefde niet met volle zakken te slepen.
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Er waren overigens meer sponsoren naast de Karwei. Ook Albert Heijn, Jan Linders en Jan Bijl sponsorden spullen voor lunch, vlaai, water, een korting
op gekochte plantjes en de geleende aanhangwagen natuurlijk.
Rond lunchtijd kwam iedereen weer terug naar de
Zwanehaof en de meesten sloten af met een lekkere lunch die door de werkgroep ondertussen was
klaargezet. In totaal werd maar liefst 1000 ltr. zwerfafval opgehaald. Wat minder dan normaal, maar
we waren dan ook met minder mensen.
Als dank je wel voor iedereen was er nog een mooie
pen van Venlo-Zuid-Schoon, voor de kinderen een
zakje met wat gezonds en lekkers en voor de volwassenen een mooi plantje!
Sommigen hadden het zo leuk gevonden dat ze al
informeerden naar de datum van de volgende keer.
Nu het plan is om op zaterdag 17 april 2021 weer
de wijk in te gaan. Noteer dit alvast in uw agenda!
Wie de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon al langer
volgt, via de wijkkrant of bijvoorbeeld facebook,
weet dat er elk kwartaal drie mensen d.m.v. een
cadeaucheque bedankt worden voor het meehelpen onze wijk schoon te houden doordat ze bij hun
in de buurt van hun woning opruimen. Deze keer
zijn dat Ingrid Verwijst, mevrouw Segers en Van het
Land. In dit nummer ook een extra bedankje in de
vorm van een cadeaubon voor Lotte Engelmann.
Zij ruimt elke week enkele dagen op in haar buurt.
Een supervrijwilligster!
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INCLUZIO SOCIALE BASIS IN VENLO-ZUID
Samen maken we van iedere wijk
een vitale wijk in Venlo!
Dat is de opdracht van Incluzio Sociale Basis.
Dat doen we niet alleen; huisartsen, partners en
de gemeente als partner en opdrachtgever. Wij
geloven in de kracht van de bewoners en stimuleren hen om met elkaar een grote rol op te
nemen in de sociale basis. Daardoor neemt de
veerkracht van mensen, straten en wijken toe.
Iedereen doet mee in de samenleving!
Ook in Venlo-Zuid. Daarom begeleiden we de
mensen voor wie dat niet vanzelf gaat en iedereen die dat beetje extra ondersteuning kan
gebruiken. Van jong tot oud, met of zonder beperking. Dat doen we op een praktische manier,
gericht op persoon, integraal en georganiseerd
in de wijk.
Ook ondersteunen we Venlonaren die zich willen inzetten voor hun buurt. Bij onze teams sociale basis kunnen alle bewoners terecht voor
informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.
Het buurtteam in het Huis van de Wijk begeleidt je verder met bijvoorbeeld taal, geldzaken,
mantelzorg, initiatieven in de wijk, zorg voor
elkaar, gezond leven, eenzaamheid en je toekomst als je vroegtijdig je school hebt verlaten.
Wat betekent dit voor Venlo-Zuid?
Venlo-Zuid is de grootste wijk van Venlo met
meer dan 10.000 inwoners. Venlo-Zuid heeft
een mooie geschiedenis en ook veel potentie.
Incluzio Sociale Basis wilt samen met de bewoners Venlo-Zuid laten groeien op de gebieden
waar men behoefte aan heeft. Er zijn drie collega’s die jullie hopelijk veel tegen zullen komen
in de wijk.
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Mijn naam is Johnny Driessen en ik ben werkzaam als
jongerenwerker in VenloZuid. Jeugd die iets wil op
het gebied van sport en/of
cultuur kan bij mij terecht!
Hetzelfde geldt voor jongeren met vragen op bijvoorbeeld het gebied van
school, werk of financiën.
Wij maken gebruik van een
loods aan de Kraanvogelstraat 38. Doordeweeks
zijn hier in de middag activiteiten voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar oud en in de avond activiteiten
voor de oudere jeugd (15+). Tijdens deze activiteiten kan de jeugd gebruik maken van het skatepark,
sportvoorzieningen en een muziekstudio. Al deze
faciliteiten zijn gebouwd door jongeren en vrijwilligers. In de weekenden worden er skateactiviteiten
georganiseerd door de Stichting Urban Sports.
Voel je welkom om contact met me op te nemen
en/of een keer binnen te lopen in de Zuidpilaar of in
Loods38!
Mail: JohnnyDriessen@Incluzio.nl
of bel : 06-44330118
Ik ben Lianne Damen en 1
juli 2020 gestart als Buurtcoach Venlo-Zuid en Centrum-Zuid. Als buurtcoach
ondersteun ik bewoners
met ideeën, initiatieven of
probeer ik ze met de juiste
partijen, organisaties of personen te verbinden.
Om enkele voorbeelden
te geven ondersteun ik de
wekgroep ‘Tot Soeps’ door mee te denken aan leuke ideeën om meer ‘Tot Soeps’ boeken te verkopen.
Ook ondersteun ik de werkgroep van de ecologische stadstuin die gaat komen bij Onze-LieveVrouw kerk op de Sinselveldstraat. Dit doe ik door
bijvoorbeeld een vrijwilligster te verbinden aan Roberts Kruidentuin in Steyl; zij gaat hier nu 2x in de
week meelopen en neemt haar ervaring en kennis
mee terug naar de ecologische stadstuin in VenloZuid!
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ONZINNIGE BORDEN

Ik ben te vinden in de Huis van de Wijk, Zuidpilaar.
Dus loop een keer binnen of kom een keer langs
tijdens het spreekuur op donderdag van 11:00 tot
13:00 in de Zuidpilaar.
Mail: Ldamen@incluzio.nl of bel 06-82177821
Mijn naam is Kelly van
Leeuwen en sinds 1 april
2020 namens Incluzio Sociale Basis, werkzaam als Seniorencoach in de wijk Venlo
Centrum Zuid en VenloZuid. Als seniorencoach zal
ik de verbindende factor zijn
tussen de senior en het de
initiatieven die bij hen passen. Zo kunnen wij informatieavonden organiseren over onderwerpen die voor
de senior van toepassing zijn. En zal ik reageren op
signalen van omstanders wanneer er vermoedens
of zorgen zijn rondom eenzaamheid bij een buurman/vrouw. Maar ook wanneer er vanuit de persoon
zelf een signaal of vraag bij mij binnenkomt, zal ik
deze samen met de persoon in kaart gaan brengen.
Dit kunnen kleine vragen zijn waar enkel even een
kort advies of een koppeling met een vereniging,
andere bewoner uit de wijk of een bestaand initiatief
gewenst is. Maar het kan ook zijn dat het uitloopt tot
het opzetten van een breder initiatief voor de hele
wijk door de bewoner met onze ondersteuning.
Een leuk voorbeeld is het kienen in Verrekampplein;
samen met Woningstichting Antares en een aantal
bewoners en vrijwilligers is er een kienmiddag op
touw gezet geworden in het bovenstaande complex
en wordt er gekeken naar een vervolg hierop.
Daarnaast wordt er in samenwerking met Woonwenz, Antares en fysiopraktijk Fysio Zuyd op iedere
laatste vrijdag van de maand een beweegmoment
georganiseerd bij een van de seniorencomplexen
in de wijk, waar iedereen vrijblijvend aan deel mag
nemen!
Mail: KvLeeuwen@incluzio.nl
of bel: 06-82132996
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In de rubriek geldverspilling en onzinnige
borden twee voorbeelden.
Allebei in het
gebied de
Bovenste Molen.
Wist u dat borden
op minimaal 2.20
m hoogte moeten
staan en dat er
maximaal 2
verkeersborden
per paal is
toegestaan.

Weet u nog zo een plaats? Maak een foto
en stuur die ons toe via
redactievenlozuid@hotmail.com

BEDANKT EN GEZOCHT
Tijdens de eerste redactievergadering na de
plenaire vergadering van september liet ons
redactielid Roger Spitz weten te stoppen met
zijn inspanningen voor alle werkgroepen van
het netwerk waar hij in zat, o.a. verkeer, Vierpaardjes, communicatie & structuur en Hagerhof-Oost gas(t)vrij. We verliezen dus een zeer
gewaardeerd kartrekker en lid…
Dat brengt ons bij de oproep voor mensen die
ons Bewonersnetwerk Venlo-Zuid mee verder
willen brengen in de doelstelling, het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijk. Dit als lid
van een werkgroep, bijvoorbeeld als redactielid.
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HET OORLOGSVERLEDEN IN ZUID:
VERZET EN DE LAATSTE DUITSE SOLDAAT

Waar oorlog is, is ook verzet. Verzet tegen de
bezetter, verzet tegen de onvrijheid. Zo ook in
Venlo..
De verzetsmensen zijn nooit erg mededeelzaam
geweest over hun activiteiten. En degene die de
mond vol hadden van hun verzetsdaden? Tja, iedereen kan zich beroepen op verzet tegen de Duitsers. Al was het maar om een Duitse soldaat achter zijn rug “Stomme Pruus” te noemen. Maar dat
zette uiteraard geen zoden aan de dijk.
Het echte verzet dus. De beeldenfabriek van Gödde aan de Emmastraat was het “hoofdkantoor”
van het verzet. Hier kwamen de verzetsstrijders
bij elkaar, werden plannen gesmeed en wapens
klaargemaakt voor gewelddadige acties tegen de
Duitse bezetter. Van enige andere activiteit is niets
bekend.
De Duitsers hadden in de gaten dat het niet pluis
was in de fabriek en enkele keren was er een inval.
De bezetters hadden goede schuilplaatsen: in de
levensgrote mallen waar de beelden in gemaakt
werden.
De kerk liet zich niet ongemoeid met verzetsactiviteiten. Het verzet werd vanuit de binnenstad gestimuleerd, waarbij de namen van Deken van Oppen
en kapelaan Naus niet onvermeld mogen blijven.
Omdat de Duitsers ook wel wisten wat er vanuit de
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kerk gebeurde, moesten de kerkdiensten diverse
keren op andere plekken gehouden worden. Bijvoorbeeld in de Ganzenstraat, waar op een van de
huizen nog een gedenksteen is aangebracht ter
herinnering aan het feit dat hier een noodkerk is
geweest. Pastoor nam zijn toevlucht op de Kerkhofweg.
De kelder van de kerk was een uitstekende plek om
onderduikers voor een korte tijd onder te brengen.
De verwarmingselementen in de kelder boden niet
alleen warmte tegen de kou (de winter 1944-1945
was een heel koude winter), maar ook goede mogelijkheden om zich te verstoppen als de bezetter
een kleine razzia hield in de kerk. Met name Engelse piloten hebben van deze schuilplaats gebruik
gemaakt voor ze naar Zwitserland konden vluchten.
Op 1 maart werd Venlo bevrijd. Duitse soldaten
werden ook vanuit Venlo-Zuid als krijgsgevangenen afgevoerd. Toch waren er Duitsers die de moed
niet op wilden geven. Een Duits vliegtuig deed nog
een poging om in de Venlose binnenstad schade
aan te richten.
De Engelsen wisten het vliegtuig neer te halen. Het
vliegtuig kon nog even doorvliegen en stortte neer
op de plek waar nu de kinderboerderij is gevestigd.
De piloot stierf daar ter plekke. De laatste dode
Duitse soldaat in Venlo.
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Vacature voorzitter
Als Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zoeken wij een nieuwe voorzitter.
Natuurlijk onderschrijft hij/zij de doelstelling van het netwerk,
het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Venlo-Zuid in brede zin.
Ook onderschrijft hij/zij de werkwijze van het netwerk,
namelijk het werken via zelfstandige werkgroepen die
een bepaald thema aanpakken.
De rechtsvorm van het Bewonersnetwerk is
een stichtingsvorm, maar de overheersende
meningen van de openbare plenaire vergaderingen van het netwerk zijn leidend. In die
openbare vergaderingen kunnen alle betrokken professionals/vrijwilligers en bewoners uit
de wijk Venlo-Zuid aansluiten en meepraten.
Als netwerk komen we vier keer per jaar bij elkaar en als dat nodig is organiseren we soms
een extra bijeenkomst over een speciaal thema. In de plenaire vergaderingen vertellen de
werkgroepen elkaar wat de stand van zaken is
en worden gedachten gedeeld.
Voor onze nieuwe voorzitter zijn enkele vaardigheden van belang; de voorzitter is eerder
organiserend dan leidend binnen zijn functie.
Op de eerste paats coördineren (van activiteiten) en leiding geven, leiden van de vergadering en het nemen van besluiten, inspireren
van bestuursleden, stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken, bemiddelen
tussen partijen, communiceren, representatie.
Natuurlijk woont u in onze wijk, postcodegebied 5912.
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TAKENPAKKET
• Bewaakt de statuten.
• Ziet toe op een goede taakverdeling binnen
het bestuur.
• Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten
toe, onderhoudt contacten met belangrijke
instanties.
• Bereidt de bestuursvergaderingen voor.
• Zit de plenaire vergaderingen voor.
• Stelt (samen met de secretaris) een agenda
op.
• Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat.
• Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is.
• Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd.
• Is medeondertekenaar van officiële stukken.
Tijdsbesteding: de tijdsbesteding is wekelijks
naar eigen inzicht.
Mocht u interesse hebben om ons als netwerk
verder te brengen, dan vragen wij u te reageren via email:
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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UITLEENSERVICE
Vanaf vrijdag 11 september is er in de
Zuidpilaar een uitleenservice voor tuingereedschap gestart.
Dit project is een samenwerking tussen Woonwenz, KanDoen Zuid en Gemeente Venlo. Bewoners van Venlo-Zuid kunnen gratis tuinmateriaal,
zoals een elektrische heggenschaar, bladblazer,
kruiwagen, snoeischaar of hark lenen en een weekend lang gebruiken. Bewoners die iets willen lenen
kunnen zich op vrijdagen vóór 12.00 uur melden
bij KanDoen in de Zuidpilaar. Het materiaal moet
de maandag daarop vóór 12.00 uur ’s middags (in
goede staat) weer ingeleverd worden.

Met dit initiatief willen we mensen helpen die graag
hun tuin willen bijhouden, maar niet de middelen
daartoe hebben. Dit helpt niet alleen de bewoner.
Ook de rest van de buurt profiteert mee van netjes
bijgehouden tuinen.
Het plan is onderdeel van diverse ‘groene’ initiatieven in de gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost. Meer over
deze wijk lees je hier:
www.morgeninvenlo.nl/projecten/
gastvrije-wijk-hagerhof-oost/

GANZENTRIO
De voorpagina’s van onze wijkkranten worden
doorgaans opgesierd met mooie foto’s van onze
wijk met redelijk veel groen. Dat groen wordt door
bewoners op prijs gesteld, maar ook door het trio
ganzen in de buurt van de Beatrix-vijver. Voorheen
foerageerden en sliepen ze voornamelijk in die omgeving, maar ook vaak verderop in de wijk, daar
waar soms in de voortuinen aanlokkelijke hapjes te
vinden waren. In de vorige wijkkrant prijkte een foto
van dit trio op de voorpagina.
Onlangs werd echter vastgesteld dat er nog maar
2 ganzen aanwezig zijn. Waar is die derde gebleven? Nummer drie is wel enige tijd geleden nog
gezien in gezelschap van een paar andersoortige/
bruinachtige ganzen bij de vijver tegenover de
speeltuin aan de Langstraat/hoek Ganzenstraat.
Daar voelde ze zich schijnbaar meer thuis, wellicht
door de straatnaam!? Het bruinachtige koppel ganzen is inmiddels verdwenen, net zoals onze witte

10

gans, die de naam “Hinkepoot” gekregen had, omdat ze licht hinkte. Ze zal toch niet mee zijn gegaan? Dat valt sterk te betwijfelen, want op de wieken gaan zal beslist niet mogelijk zijn geweest. Het
duo moet het nu zonder haar stellen.
Wie er meer weet te vertellen kan zich melden bij
onze redactie. Misschien is ze overleden en naar
de ganzenhemel gegaan, gezien de leeftijd!?

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

PUZZEL
De puzzel van deze keer heeft deze tijd
als onderwerp …
Vul de woorden in en maak van de overblijvende
woorden de zin met de oplossing.
Als je de oplossing gevonden denkt te hebben,
stuur de oplossing in naar het redactieadres: Anne
Frankstraat 33, 5912HC, Venlo-Zuid, of digitaal
naar redactievenlozuid@hotmail.com
De winnaars van de puzzel in het julinummer zijn de
familie Koster, Willion Hendriks en M. Ketelings.
Zij zijn getrokken uit diegenen die de juiste oplossing CORONAPANDEMIE hadden.

De woorden voor deze keer

1
2
3
4
5
6
7

bladeren
egel
eikel
guur
jas
kastanje
koud

8
9
10
11
12
13
14

laarzen
paraplu
pompoen
regen
slak
vegen
wind

Oplossing

Proficiat met jullie cadeaubon!

WWW.BEWONERSNETWERKVENLOZUID.NL
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C O L O F O N

S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.
Het is bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
U kunt voor onderstaande zaken bellen met
het algemeen nummer 14 077.
Ook kunt u een e-mail sturen
naar info@venlo.nl
Groenvoorzieningen
• Reiniging
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
• Honden(poep) overlast
• Ongediertebestrijding
• Leefmilieuzaken
• Heroïnespuiten
• Gladheidbestrijding
• Rioolverstopping

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
Facebook
www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid
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(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00 uur
Parkeerbeheer (algemeen) 14 077
Wijkgericht werken 14 077
Stadswacht Venlo 14 077
Politie 0900-8844
Wijkagenten Venlo-Zuid 0900-8844
e-mail Wijkagent-Venlo-Zuid@Limburg-Noord.politie.nl
Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het
belangrijk dat u in ieder geval een duidelijk antwoord probeert
te geven op de volgende vragen:
- wat is uw probleem, wens of vraag?
- waardoor of wie is het probleem?
- wat is de exacte locatie van uw melding?

Fotografie
Jack Driessen
Fotobewerking
Mieke Theunissen

Redactieadres
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
Telefoon 077-354 07 45
E-mail: redactievenlozuid@hotmail.com
Layout en realisatie
Drukkerij Knoops
De volgende uitgave verschijnt
begin januari 2021
Inzenden van kopij voor dat
nummer vóór 10 december 2020
naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
E-mail.:
redactievenlozuid@hotmail.com

Voor meldingen over aangevraagde vergunningen en/of
ontheffingen e.d.verwijzen wij u naar
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken
Wijkspreekuur: op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u
bij de Zuidpilaar een gesprek hebben met de wijkagenten,
de bewonersondersteuners, iemand van de gemeente of
woningstichtingen over vragen, klachten of anderszins.
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