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DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
Al vier jaar is het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
actief in de wijk en hopelijk ook bij u bekend. Na
het opheffen van het voormalig Wijkoverleg VenloZuid in 2012, dat was opgericht in april 1996, is in
januari 2013 het netwerk opgericht. Beide hadden
en hebben tot doel het verbeteren van de leefbaarheid in onze wijk Venlo-Zuid. Dit met wisselend
succes, soms werden zaken snel opgelost, maar
ook vaker duurde het erg lang of werden problemen onvoldoende opgelost.
Het afgelopen jaar bestond er ook nog een tweede
initiatief wat werkte volgens de lijn van Buurt
Bestuurt. Hun doel was eigenlijk hetzelfde, met
soms dezelfde onderwerpen, maar door intensieve aanpak sneller. De overlappingen met de
werkgroepen van het Bewonersnetwerk werden
als storend en onpraktisch ervaren tijdens de plenaire vergaderingen. Dit vooral door het ontbreken
van transparantie en summiere communicatie.
Dat was ook tijdens de afgelopen vergadering een
van de constateringen. Buurt Bestuurt zoekt naar
samenwerking met het Bewonersnetwerk, omdat
dit meerwaarde heeft. Dat kan, door de intensieve
aanpak voor sommige zaken, de oplossing zijn. Er
heeft zich een werkgroep gevormd die voor Buurt
Bestuurt 2.0 de spelregels gaat stellen.
Van u, als wijkbewoners, vragen we om input voor
klachten/problemen die we SAMEN met u kunnen
helpen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan het renoveren van een speelplekje, of het aanvragen van
snelheidsbeperkende maatregelen in een buurt.
In een vergadering van ons netwerk die iedere
betrokkene kan bezoeken geven we samen richting aan wat we in onze wijk willen, ter verhoging
van die leefbaarheid in onze wijk.
Ideeën, meehelpen? E-mail naar
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Van elke vergadering van ons netwerk maakt de
secretaris een verslag. En om die vergaderingen
vlot en informatief te laten verlopen maken de werkgroepen een zogenaamde Stand van zaken (Sta-vaza). Daarin staat kort waar ze de afgelopen periode
mee bezig zijn geweest. De volledige versies van de
verslagen staan op de website. Op deze twee pagina’s lichten we voor u de hoofdzaken uit of er staat
elders een apart artikel over het onderwerp.
Afvalcontainers: degene die zich bezighoudt met het

beleid van de ondergrondse afvalcontainer geeft aan
dat het nog niet erg goed gaat met het bestrijden van
het bijplaatsen van afval bij die containers. Veel mensen maken zich schuldig aan het niet IN de container
storten van hun afval maar het gewoon ernaast zetten.
Dat kan u veel geld kosten, de boetes zijn niet mis!
Men blijft bezig om te proberen die mensen op te sporen/betrappen!

nog mensen aansluiten die dat leuk vinden, info bij
info@theaterdegarage.nl
De buurtmoestuin. Ondanks dat er door diverse mensen hard aan dat project getrokken is komt het maar
niet van de grond. Het niet langdurig in bruikleen van
een geschikt stuk grond is een van de grootste obstakels. De werkgroep stopt daarom met hun initiatieven
tot er meer perspectief is.
Communicatie & Structuur is natuurlijk druk met het
steeds weer uitbrengen van de Wijkkrant, telkens drie
redactievergaderingen waar we de ideeën voor artikelen bespreken, een hele avond d’s en t’s, komma’s en
andere fouten eruit halen. En dan nog een paar uurtjes
puzzelen hoe de stukjes het beste gezet kunnen worden. De website krijgt ook aandacht evenals Facebook. Ook is er in de vorige Wijkkrant een enquête
gedaan over diverse onderwerpen. 62 Mensen hebben hierop gereageerd en de enquête ingeleverd. Het
verwerken en overnemen van de vele opmerkingen is
bijna klaar. De volgende Wijkkrant berichten we u hier
meer over.
Kunst en Cultuur is druk bezig met het organiseren van
haar eerste grote activiteit; ook hier weer, elders in
deze krant meer nieuws hierover.
Ook over de klankbordgroep en het bouwen van de
Turkse moskee en over parkeren staan verderop uitgebreidere artikelen.
Wat de werkgroep Prof. Gelissensingel en de werk-

Burenhulp en het Repaircafé: deze lopen prima. Ze
hebben ook een nieuw initiatief gestart; ze bezoeken in
onze wijk geplaatste statushouders en heten hen welkom en maken hen wegwijs in de wijk. Een volgende
editie zullen we hier dieper op ingaan.
De buurtbus: tijdens onze laatste vergadering bereikte
de betrokken en gedreven mensen via de e-mail het
bericht dat de aangevraagde subsidie is toegekend.
Elders in deze krant een nadere toelichting.
Het buurttheater is van start gegaan maar er mogen
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groep Verkeer betreft is hier te melden dat de communicatie met de gemeente goed verloopt, maar met
name met Rijkswaterstaat is het veel lastiger communiceren. Via een andere aanpak (sneller en intensiever), de methode van Buurt Bestuurt, willen we
meer vaart in dat proces krijgen.
Over Buurt Bestuurt 2.0 heeft u op pagina 1 al kunnen
lezen; daarvoor kunnen nog nieuwe projecten worden
aangedragen via email bewonersnetwerkvenlozuid@
hotmail.com.
De oudste werkgroep van ons netwerk Venlo-ZuidSchoon had op donderdag 9 maart een informatieavond georganiseerd. Presentaties met o.a. de vraag
“Hoe hebben we het gedaan de afgelopen 4 jaar? Wat
ging er goed en wat kan er beter! Wie hielpen er allemaal mee?” 8 Scholen, verenigingen, organisaties en
meer dan 45 betrokken bewoners hebben reeds een
stukje van de wijk geadopteerd. En nog meer bewoners waar we het niet van weten! Waar willen we heen?
Naar een steeds schonere wijk. Op deze avond hebben weer 7 betrokken bewoners zich aangemeld om
hun eigen stukje wijk te gaan bijhouden. Dank je wel!
College Den Hulster, KV Viking en Hogeschool Fontys
willen graag partner van de werkgroep worden en hun
"eigen" stuk wijk schoonhouden. Fantastisch! We werden gewezen op een aantal verbeterpunten, maar
samen met u gaat het lukken!

ken buurtbewoners hebben de omwonenden
bevraagd over hun bezwaren en wensen. Samen zijn
ze eruit gekomen en zal de plek worden gerealiseerd.
De groep, die bezig is om overlast door kamerverhuur
te beperken, is in overleg met de gemeente hoe dat
allemaal te regelen valt. Verhuurvergunningen afgeven
is vlot gedaan maar voldoet alles wel aan de regelgeving en hoe kan ervoor gezorgd worden dat ieder zich
daaraan houdt?
Verder komt het betere weer er weer aan. Bijna automatisch betekent dat ook weer meer overlast van
hangjongeren en dat is een telkens terugkomend
thema wat ook de aandacht verdient.
Tijdens de afgelopen vergadering werden er ideeën
geopperd door aanwezige bewoners om toch wat te
doen met de weggehaalde speelvoorziening Plevierstraat/Flamingostraat en ook werd er gepleit voor snelheidsremmende maatregelen in die buurt. Samen met
de opbouwwerker zal dit worden opgepakt.
U leest het, een veelheid aan zaken waaraan gewerkt
wordt komt voorbij tijdens onze vergaderingen. Wilt u
die ook bijwonen? Graag! De data leest u op de achterpagina, de agenda komt te staan op www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl en op facebook/bewonersnetwerkvenlozuid

Op het grasveld Genbroekstraat zal een omheinde
hondenuitrenplek aangelegd worden. Enkele betrok-
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Van voorman doodgraver tot gepensioneerd amateurkunstenaar
Vanaf het Venlose ziekenhuis aan de Tegelseweg kun je tussen twee prachtige oude zuilen door via een oprijlaan
naar de Venlose begraafplaats (1903) aan de Wylrehofweg lopen of fietsen. Vroeger was buiten deze prachtige
oprijlaan en het kerkhof in dit gebied alleen landbouwgrond van de gerdeneers (tuinders, red.).
De ingang van het kerkhof bestond tot het bombardement in de Tweede Wereldoorlog uit prachtige oude dienstwoningen links en rechts van de toegangspoort. Alles gebouwd in de zwierige stijl van rond 1900. Na de oorlog
werden toegangspoort en dienstwoningen herbouwd in de meer zakelijke stijl van die periode. Mijn gastheer Piet
Aerts (68) woont sinds 1980 in een van deze dienstwoningen.
Als ik de hal van de dienstwoning binnenloop is het meteen duidelijk dat daar mensen wonen die iets met kunst
hebben. Grote beelden en alle wanden behangen met veelal fleurige schilderijen. Piet Aerts heeft al deze werken
zelf gemaakt. Ik ben te gast bij een nijvere bij, dat is me snel duidelijk. En een betrokken mens zo blijkt uit zijn
verhaal over het bouwen van scholen in Afrika als vrijwilliger.
Van Nedinsco naar de buitenlucht
In 1980 wilde Piet van werk veranderen. Als
gereedschapsmaker bij Nedinsco werkte hij in
niet al te beste arbeidsomstandigheden. Toen
de mogelijkheid zich voordeed solliciteerde hij
bij de gemeente Venlo naar de functie ‘Voorman
doodgraver’. De gemeentelijke personeelschef
ging eerst nog eens persoonlijk bij de vrouw van
Piet op de koffie om te informeren of ook zij
daadwerkelijk bereid was om bij het kerkhof in
de dienstwoning te gaan wonen, want dat was
voorwaarde voor de functie. Het belangrijkste
voor Piet was dat hij in zijn nieuwe baan de hele
dag buiten kon werken, in de frisse lucht.
Het vak van doodgraver leerde je van je collega’s. Vroeger was er geen opleiding voor en nu
misschien nog wel niet. “Door schade en schande heb ik het moeten leren”, zegt Piet. “Van mijn collega’s moest
ik het toen niet hebben, want ik was als jong broekie aangenomen en chef over de andere medewerkers. Het
begin was moeilijk omdat ik begon op 15 oktober. Dat is een ware vuurdoop, want het is de drukste periode van
het jaar in de weken naar Allerheiligen toe. Dan moesten er heel veel bladeren opgeruimd worden. Vóór 1 november wilde je alle bladeren weg hebben. De familieleden kwamen in die weken ook de graven schoonmaken en
dat leverde wederom veel afval op.”
In de loop der jaren veranderde de functie van ‘voorman doodgraver’ in ‘beheerder begraafplaats’. Vroeger
maakten de begraafplaatsmedewerkers zelf de grafkuilen (bij familiegraven vaak met de hand). In de beginperiode had Piet ongeveer 300 begrafenissen per jaar, gemiddeld elke werkdag één. Nu zijn dat er nog circa 50 per
jaar, omdat veel mensen zich laten cremeren.
“Tot 1966 was het kerkhof door middel van een muur opgedeeld in twee delen: één deel voor de katholieken en
één deel voor de ‘ongewijden’”. Met “ongewijden” werd bedoeld: protestanten en een klein stukje voor mensen
die zelfmoord gepleegd hadden of die uit de katholieke kerk waren verwijderd, zoals bijvoorbeeld de wereldberoemde midden-Limburgse professor Dubois die aantoonde dat de mens van de aap af stamt. Dubois mocht
niet op het katholieke kerkhof van Haelen begraven worden.
Piet vertelt dat hij vroeger in uniform met pet voor de uitvaartstoet uit naar het graf liep. De kist stond dan op een
rijdende baar bij het graf. In de buurt van het graf werd afscheid genomen. Daarna lieten de medewerkers de kist
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in het graf zakken en maakten de kuil dicht. “Dat was soms zwaar werk”, vertelt Piet. “Ik heb er twee nieuwe
knieën aan over gehouden.”
Overigens hebben Molukkers een ander begraafritueel. “Zij komen altijd te voet met de kist vanaf de Moluks
evangelische kerk Eben Haezer aan de Albatrosstraat en lopen eerst langs het woonhuis van de overledene. Elke
gast doet een handvol bloemen in het graf en besprenkelt dit met eau de cologne. Daarna maken zij zelf het graf
dicht.”
Een belangrijke taak van de begraafplaatsbeheerder was ook het bijhouden van het register en de alfabetische
kaartenbak. Er wordt schriftelijk op tekening en op een kaart vastgelegd wie waar begraven ligt. Dat heeft nog
wel eens geleid tot een pijnlijke opheldering. Vroeger werden doodgeboren kinderen namelijk door het ziekenhuis naar de begraafplaats gebracht en geregistreerd als “Geboren uit ….”(naam van de moeder). De moeders
wisten soms niet waar hun kind lag. Tegen hen werd gezegd: “Je kunt er nog genoeg krijgen.” Een keer bleek dat
een moeder 40 jaar lang naar de verkeerde plek op het kerkhof ging om te rouwen. Totdat ze in gesprek kwam
met Piet, die aan de hand van het register kon nazoeken waar het kind feitelijk was begraven, namelijk aan een
heel andere kant van het kerkhof. Een traumatische ervaring voor deze mevrouw.
Als we samen het kerkhof op lopen om een foto van Piet te maken legt hij me uit dat de zogenaamde koopgraven
aan de paden liggen. Bij de ingang had je de 1e klas graven. Er waren vijf klassen waarvan de 5e klas voor de
armen was (kosteloze graven). Aan het uiterlijk van de graven kun je de welstand van de overledene goed herkennen.
Ik denk stiekem bij mezelf: “Blij dat ik later gecremeerd wordt, dan zien ze niet hoe rijk en gelukkig ik was”.

Oplossing Vierpaardjes in zicht

door roger spitz

Er is een akkoord over de ondertunneling en dat is goed nieuws voor de veiligheid. Maar er zijn toch nog wat
vragen over de exacte inrichting en de situatie tijdens de werkzaamheden. Bijvoorbeeld hoe staat het met de
oversteek van fietsers en voetgangers. Veel scholieren maken gebruik van de huidige oversteek. Vanuit
Venlo-Zuid heb ik interesse om het belang van een goede veiligheid en bereikbaarheid in de gaten te houden.
Ik doe een oproep aan bewoners van Venlo-Zuid om zich aan te melden om met mij een klankbordgroep te
vormen en de aanpak kritisch mee te volgen. Zij kunnen zich melden bij bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com met vermelding interesse voortgang Vierpaardjes en worden dan op de hoogte gehouden over een
te vormen klankbordgroep Venlo-Zuid.
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Stroomlijn in oude Beemden
Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat samen met Arcadis ons op de hoogte gesteld van de voorgenomen
plannen over de doorstroming van de Maas bij hoog water. Naast het snoeiwerk zou ook de vijver groter
gemaakt worden.
Op verzoek van de wijk, de sportvisserij en de Viking heeft Arcadis
een avond in het clubgebouw van de Viking verzorgd waarin de wensen van betrokken groepen geïnventariseerd werden. Een van de
wensen was het uit te graven deel verdiepen naar minimaal één
meter waterhoogte en voldoende breed maken dat er kanopolo
gespeeld kan worden.
Begin februari was het ontwerp gereed en is vergunning aangevraagd voor de graafwerkzaamheden. De sloot van de vijver naar de
Maas wordt uitgegraven zodat deze altijd water zal bevatten. Het
deel ten zuiden van de huidige plas zal gemiddeld met zo’n twee
meter worden afgegraven. Het heeft even geduurd voordat het definitieve ontwerp gereed was omdat Arcadis de oude, ongebruikte
rioolleiding tegenkwam; deze leiding zal deels worden verwijderd.
Vanuit de Viking zijn wij zeer tevreden met dit ontwerp, het waterpoloveld voor kano’s komt aan het weiland, in
het zicht van het clubgebouw te liggen. Volgende stap is de detailinvulling, deze zal samen met Arcadis en de
vertegenwoordigers van de wijk en de sportvissers gemaakt worden,
Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:
• 08-02-17 zijn de benodigde vergunningen aangevraagd,
• van 13-04 tot en met 24-05 kunnen alle betrokken partijen zienswijzen indienen op de ontwerpbesluiten van
de gemeentes, provincie en waterschappen,
• op 05-07 worden dan de definitieve besluiten van de overheden gepubliceerd, waarna de indieners van
zienswijzen nog de mogelijkheden hebben om in beroep te gaan,
• naar verwachting zullen we in september 2017 beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.
Graag tot ziens, namens KV Viking, Wim Ellenkamp, voorzitter

OPROEP

Werkgroep Verkeer van het Bewonersnetwerk inventariseert knelpunten

De werkgroep Verkeer zit met andere Wijkoverleggen en dorpsraden in een overleg met de gemeente om
verkeersknelpunten, ingebracht door bewoners, tot een oplossing te brengen.
Venlo-Zuid heeft een aantal knelpunten de afgelopen periode aangedragen:
• een veilige oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Theemsstraat en een goede trap en trottoir naar de dijk; remt mogelijk het verkeer,
• snelheidsremmende maatregelen Prof. Gelissensingel en weren van niet bestemmingsverkeer (vrachtwagens met name),
• maatregelen kruispunt Kraanvogelstraat/Waterhoenstraat om onveilige situaties tegen te gaan (scholieren), veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op Hagerhofweg richting kinderboerderij. De
laatste wens is inmiddels gerealiseerd.
Maar nu willen we via deze oproep bewoners van Venlo-Zuid verzoeken nog meer knelpunten door te geven.
Liefst met een korte beschrijving wat het probleem is en een mogelijke oplossing. En stuur een duidelijke foto
mee, want dat maakt soms in een oogopslag duidelijk wat je bedoelt, naar bewonersnetwerkvenlozuid@
hotmail.com onder vermelding “knelpunten verkeer”. Een suggestie hoorden we al eerder: het te hard rijden
op de Flamingostraat.
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Tijdsbeelden

door Ted Merkus

Markante, oude gebouwen zijn over het algemeen blikvangers, bepalend voor de omgeving waar de
bouwwerken staan. Maar diezelfde gebouwen vertellen ook een verhaal, een verhaal van weleer. In
Venlo-Zuid staan enkele gebouwen die het verhaal van toen verhalen: het Nedinsco-gebouw en het
slachthuis; twee gebouwen die we nog steeds kunnen bewonderen en, ondanks de nieuwe bestemmingen, nog schitteren in hun oude glorie.
Het was voor de Duitsers na het verlies van de WOI verboden om wapentuig te fabriceren. Zo was vastgelegd in
de verdragen van Versailles (1919). De Duitsers gingen op zoek om onder een dekmantel toch wapens en dergelijke te kunnen maken. Deze dekmantel werd gevonden in onder meer Venlo. Het gemeentebestuur had wel
oren naar een fabriek in Venlo: goed voor de werkgelegenheid, goed voor de internationale (handels)betrekkingen, en goed voor leerlingen die opgeleid werden aan de ambachtsschool.
In de jaren 20 werd het Nedinsco-complex
(Nederlandsche Instrumenten Compagnie) gebouwd aan de Molensingel. De
oplevering vond plaats in 1928, in 1929
werd de machinehal gebouwd. De
opdrachtgever was Carl Zeiss Jena, de
architect Hans Schlag. In 1944 werden de
gebouwen, door de bommen die op Venlo
vielen, zwaar beschadigd. De toren en de
bijbehorende gebouwen zijn gebouwd in
de stijl van het “Nieuwe Bouwen” of “De
Nieuwe Zakelijkheid”. Kenmerk was dat de
gebouwen geen versieringen in welke
vorm dan ook kregen. Het moest allemaal
strak en hoekig zijn. Deze fabriek stond in
een wijk die aan het groeien was: VenloZuid heeft in de jaren 20 de eerste transformatie ondergaan van land- en tuinbouwgebied naar woonwijk. De wijk
moest uiteraard aantrekkelijk gemaakt worden voor de nieuwkomers. Een fabriek met vraag naar personeel was
een uitstekend lokmiddel. In 2013 hebben onder meer Omroep Venlo en L1 hun intrek genomen in de monumentale toren.
Het verhaal van het slachthuis geeft een ander beeld van de wijk. Het oude slachthuis in de binnenstad (Lohofstraat) was aan vervanging toe. Een slachthuis midden in een stad was onwenselijk geworden: het gekrijs van
de dieren, de stank van het slachtafval (met de daarbij behorende rattenplaag) zorgden er voor dat de gemeente
rond 1880 besloot uit te zien naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden in Venlo-Zuid, om precies te zijn aan
de Kerkhofweg: buiten de stad, weinig bebouwing in de directe omgeving, aan het spoor en in een agrarische
omgeving.
Het nieuw te bouwen slachthuis moest voldoen aan de meest moderne inzichten op het gebied van hygiëne,
opslag voor het vlees, verbrandingsovens voor het afval enzovoort. De eerste plannen (1902) werden gemaakt
door de stadsarchitect, A.M. Schoenmakers. De eigenlijke architect (Rijvers? Berlage? Die het weet mag het
zeggen) heeft deze ontwerpen gebruikt voor de uiteindelijke bouw. In 1912 werd goedkeuring gegeven aan de
plannen en in 1913 werd het slachthuis geopend.
De architectuur is bijzonder fraai. Een mooie mix van Jugendstil en Amsterdamse School. Ook na de grootscheepse verbouwing tot appartementencomplex is het karakter behouden gebleven. Vergelijk de Nedinscotoren en het slachthuis en bedenk dat de toren slechts 10 à 15 jaar later gebouwd werd. Met de grote uitbreiding
en het verdwijnen van de agrarische activiteiten in de jaren 70 is het slachthuis gesloten.
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Koperwiek
n speelomgeving

s gevraagd om iets op te schrijven
gerweike, het Beatrixpark
en de Beatrixvijver.

jkkrant was benieuwd
l van de kinderen
nodige veranderingen
e en het park.

yrthe, Rozerin en anderen,
e weinig plaats was,
jullie reacties.
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Kunst & Cultuur Venlo-Zuid
Enkele maanden geleden is een stuurgroep ‘Kunst & Cultuur VenloZuid’ opgericht. Deze stuurgroep is in de startfase samengesteld uit
enkele buurtbewoners en enkele vertegenwoordigers van wijkorganisaties. De stuurgroep stelt zich ten doel om buurtbewoners van VenloZuid te PRIKKELEN om zelf iets uit te proberen, om ze een PODIUM te
bieden ín Venlo-Zuid en om hen als publiek de gelegenheid te geven
om kunst- en cultuurpresentaties te BEKIJKEN/BELUISTEREN ín
Venlo-Zuid.
De stuurgroep heeft uitgezocht wie, waar en hoe men in Venlo-Zuid actief is
op het gebied van kunst en cultuur. Dit leverde een lijst op van ongeveer 80
personen, organisaties en podia in Venlo-Zuid. Een enorme hoeveelheid
voor één wijk.
Op 18 januari was er voor betrokkenen een kennismakingsbijeenkomst in
theater De Garage. Daar werden onder meer de volgende ideeën naar voren
gebracht:
•
•
•
•
•
•

een eendaags buitenevenement in het Beatrixpark met kunst&cultuur-presentaties en gezelligheid. Bij
slecht weer uitwijken naar De Zuidpilaar,
een mobiele kiosk op het Jan-en-Appieplein Van Nijvenheimstraat voor kleinere optredens van muziek,
dans, enzovoort,
architectuur- en kunstwandelingen door Venlo-Zuid met deskundige toelichting naar waardevolle gebouwen
(Nedinsco Bauhaus, O.L. Vrouwekerk van Pierre Cuypers en kunstwerken zoals op de algemene begraafplaats),
een public piano in De Zuidpilaar,
het gedicht van Herman Verweij over de drie ganzen vereeuwigen op een muur aan de Ganzenstraat,
een eigen KuCu-facebookpagina met een cultuuragenda.

Festival op zondag 9 juli
De stuurgroep heeft de diverse voorstellen besproken. Daaruit is het plan geboren om op zondag 9 juli 2017 van
12:00 tot 17:00 uur een festival te organiseren rond de vijver en in het Beatrixpark aan de Ganzenstraat. Op deze
plek ligt een mooie podiumsteiger aan het vijverwater, geschikt voor muziek en dans. In het Beatrixpark ligt het
nieuwe openluchttheater met 100 zitplaatsen voor theater. Op diverse plekken kunnen gezellige picknickterrassen gemaakt worden. Speeltuin Hagerweike heeft haar medewerking reeds toegezegd.
We denken aan de volgende festivalactiviteiten op 9 juli: diverse muziekgroepen en bands, dans, beeldend kunstenaars aan het werk, draaiorgelmuziek, tekenen en handvaardigheid met kinderen, openluchttheater in het
park of elders, aankleden terrein/vijver, gastheren/gastvrouwen die in kostuums rondlopen en publiek entertainen. Maar ook een wandeling naar de algemene begraafplaats Wylrehofweg, gedichten voorgedragen door
diverse dichters, start sponsorwerving voor plaatsing van het gedicht 'No picture, sir' op/bij de muur van het
Beatrixpark.
Bovenstaand festival voor en door bewoners uit Venlo-Zuid is op zoek naar mensen die een bijdrage kunnen
leveren in de organisatie, maar ook op het podium, hand- en spandiensten, het geven van een workshop of op
welke manier dan ook. Hebt u voorstellen voor de werkgroep Kunst & Cultuur Venlo-Zuid of wilt u meedoen?
Meld u zich dan s.v.p. via e-mail kucuvenlozuid@gmail.com. Culturele evenementen in Venlo-Zuid vindt u op de
Facebook-pagina: Kunst&Cultuur Venlo-Zuid. U kunt via ons e-mailadres ook uw kunst- en cultuurevenementen
aanmelden voor de agenda van de facebookpagina.
Mart Peters, Hein Oostdam, Grace Bellel, Piet Nillesen, Sedai Bayraktar, Mieke Arts
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Hoogwaterbescherming in Venlo-Zuid
De Maasdijk in Venlo-Zuid is de afgelopen jaren gemoderniseerd. Het tunneltje onder de Professor Gelissensingel en de oude betonnen kademuur zijn weggehaald en vervangen door een nieuwe brede dijk. Er
ligt sindsdien zelfs een mooi fietspad op de dijk. Rijkswaterstaat heeft onlangs wat van de bomen en
struiken tussen de dijk en het water weggehaald, omdat die een obstakel zijn voor de doorstroming bij
hoog water.
Vrijwillige dijkwachten
Waterschap Limburg schakelt bij een Maas-hoogwater vrijwilligers in om als dijkwacht inspectiewerkzaamheden uit te
voeren. In Venlo-Zuid hebben we momenteel een groep van 9
vrijwillige dijkwachten: zij bewaken bij hoogwater de dijk tussen de stadsbrug/spoorbrug en de brug van de A73 aan de
Venlose kant. In november 2010 en in januari 2011 zijn de dijkwachten nog in actie moeten komen. Het gebeurt dus niet
jaarlijks, maar de kans op hoog water is wel aanwezig en de
dijkwachten staan elke winter paraat.
Hoe werkt het?
Elk najaar bezorgt Waterschap Limburg een kist bij dijkwachtcoördinator Mart Peters. In die kist zit een mobiele telefoon,
zaklampen, gedetailleerde kaarten en nog wat zaken. Sinds dit jaar hebben de dijkwachten een speciale app op
de telefoon. Via deze app kunnen zij problemen melden en precies de locaties van die problemen doorgeven. Erg
handig. Er kunnen dan ook direct foto’s van problemen naar het crisiscentrum worden verstuurd.
Bij dreigend Maas-hoogwater deelt de dijkwachtcoördinator van Venlo-Zuid in onderling overleg de vrijwilligers
in, in groepjes van twee. Samen voeren zij de controles uit en rapporteren hun bevindingen. Zodra het Maaswater boven een bepaalde NAP+ hoogte bereikt, komen de vrijwillige dijkwachten in actie. De dijk tussen de twee
Maasbruggen van Venlo-Zuid wordt eerst droog gecontroleerd op gaten, scheuren en diverse andere aspecten.
Dit noemen we de nul-controle. Zodra de “vloedgolf” bij Venlo binnenkomt, gaan de dijkwachten in opdracht van
het crisiscentrum van het waterschap controlerondes lopen over en langs de dijk. De controle gebeurt visueel:
dus door met het blote oog te kijken of er scheuren zijn, of er misschien zogenaamde ‘wellen’ zijn (water dat
onder de dijk door stroomt), of er gaten of verzakkingen zichtbaar zijn, of dat er bijvoorbeeld drijfhout tegen de
dijk vastzit, waardoor de grasmat beschadigd kan worden en de dijk kan beginnen af te kalven. Bij problemen
lossen de professionals van het waterschap dit op.
We hebben een paar nieuwe dijkwachten nodig in Venlo-Zuid
Het is van groot belang dat het waterschap kan beschikken over voldoende dijkwachten en via deze oproep
worden belangstellenden uit Venlo-Zuid dan ook voor deze rol uitgenodigd om te reageren. Onder leiding van
dijkvakcoördinator Mart Peters voert u tijdens een Maas-hoogwater inspectiewerkzaamheden uit. Hiervoor
ontvangt u van het waterschap kleding (laarzen en een jas), een legitimatiebewijs, opleiding en een kleine vergoeding. Als vrijwilliger moet u nog redelijk goed ter been zijn en een paar kilometer kunnen lopen.
Jaarlijkse dijkwachtavond en praktijkoefening
Een keer per jaar vindt er een regionale dijkwachtavond plaats. Tijdens deze gezellige avond worden praktijkoefeningen uitgevoerd. U wordt dan ook bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen die voor u van belang
kunnen zijn.
Indien u belangstelling heeft voor de rol als dijkwacht nodigen wij u uit om een reactie te sturen naar het volgende
e-mailadres: B.Smeets@waterschaplimburg.nl Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen
met Bert Smeets (vakspecialist crisisbeheersing waterkeringen waterschap), tel. 077-3891184 of 06-52041184
of met Mart Peters (vrijwilligerscoördinator Venlo-Zuid), tel. 06-21598148 of 077-3524001.
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Venlo-Zuid-Schoon
Zoals bijna elke Wijkkrant een stukje van deze werkgroep. Vorige
maand is er in de Zwanehaof een informatieavond geweest waar
verteld is waarom en hoe succesvol de werkgroep het opruimen
van zwerfafval in de wijk helpt bestrijden.
Kern van de boodschap is, dat we het niet alleen kunnen en moeten,
maar dat we als we met velen, liefst allemaal, een beetje doen, een
heel schone wijk krijgen.
De werkgroep weet zich al gesteund door meer dan 45 actieve bewoners in de wijk en al 8 grotere partners die
allemaal “hun” stuk van de wijk geregeld van zwerfafval ontdoen. Tijdens de informatieavond meldden zich
weer verschillende mensen aan en maar liefst drie grotere partners. College Den Hulster, KV De Viking en
Fontys hogeschool gaat ook een deel van de wijk schoonhouden. Alles mede mogelijk gemaakt door sponsoring door Albert Heijn Van Nijvenheimstraat en Karwei!
Op zaterdag 8 april is weer de halfjaarlijkse schoonmaakactiemorgen geweest. Met veel mensen in groepjes
de wijk in en na gedane arbeid samen geluncht.
Natuurlijk waren er tijdens de informatieavond en ook bij de evaluatie op 8 april punten waarvan we zeggen,
daar kan het beter, daar moet iets aan gedaan worden. Voorop staat, alleen kunnen wij het niet, de gemeente
alleen kan het niet, alleen kunt u het niet, maar SAMEN met elkaar kunnen we zorgdragen voor een schonere,
leefbare wijk. Meld u zich aan via
de email bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com U kunt van
ons een vuilknijper, blauwe Venlo
Schoon-zakken en handschoenen krijgen om het gemakkelijker
te maken.
Uit de groep wijkbewoners die
meehelpt de wijk schoon te houden werden door u of door de
werkgroep uit de geregistreerde
mensen de volgende drie personen voorgedragen: Huub Tabbers, Peter Maaskant en Marga
Sitaniapessy. Zij ontvingen een
VVV-bon.

Puzzel, de oplossing
De letterpuzzel in de vorige Wijkkrant werd weer door veel mensen goed opgelost: WINTERPRET. Weer
meer dan dertig juiste oplossingen via mail, post of bij het redactieadres bezorgd. Uit die inzendingen trokken we als winnaars van een VVV-bon van €10,-. Petra Smeets, Maud Bomboi en Diana van Weert-Pereira.
Gefeliciteerd, jullie hebben de bon inmiddels ontvangen.
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De bouw van de Moskee vordert
In de vergadering van de klankbordgroep moskee van 14 maart is onder meer de planning van de werkzaamheden voor de komende periode aan de orde geweest. Zoals afgesproken volgt tweemaandelijks
een update van de geplande activiteiten. Het is inmiddels duidelijk zichtbaar dat de bouw van de Moskee
aan de Hagerhofweg is gestart en gestaag vordert.

PUZZEL

De komende weken zal de staalconstructie verder worden afgebouwd en wordt begonnen met het metselen van
de binnenwanden van kalkzandsteen. Vervolgens wordt de verdiepingsvloer aangebracht. Medio april wordt een
begin gemaakt met het gevelmetselwerk. De aannemer doet er alles aan om de overlast voor de omgeving tot
een minimum te beperken. Mochten er zich desondanks problemen aandienen dan kan contact worden opgenomen met de uitvoerder van aannemer Wijnen Bouw b.v., de heer Willem Douzé. Hij is bereikbaar onder nummer 06-22949067.
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Parkeren in Venlo-Zuid
Parkeren in onze wijk, vooral in het deel dat vrij dicht bij het centrum ligt, heeft de laatste jaren te
maken met steeds meer parkeerders die in het centrum werken en in onze wijk hun auto parkeren.
Vaak de hele dag staat hun auto dan in onze wijk, waardoor de mensen uit de wijk zelf vaak geen of slechts
verder weg een parkeerplaats vinden. Al vanaf het ontstaan van het Bewonersnetwerk bereikten ons daar
klachten over. En de vraag om aan een oplossing mee te werken. Al in het najaar van 2014 is een werkgroep
ontstaan die zich met die problematiek bezighoudt. Vanuit de gemeente kregen we goede medewerking en
samen hebben we in oktober 2015 een enquête bij meer dan 1800 adressen verspreid waarvan we er meer
dan 600 ingevuld retour kregen. De resultaten zijn toen aan de wethouder aangeboden met het verzoek om de
wens van de bewoners, parkeerregulering, te bespreken en daar een beslissing over te nemen.
Doordat er door de technische staat van twee parkeergarages in het centrum voor dat probleem veel aandacht nodig was, heeft de oplossing voor onze wijk wat lang op zich laten wachten. Maar in december 2016
en januari 2017 hebben respectievelijk de gemeenteraad en het college van B&W besluiten genomen die een
goede oplossing dichterbij moet brengen. Het deels uitbreiden van het gebied betaald parkeren en een “schil”
blauwe zone om dat gebied heen. Hoe dat eruit moet gaan zien kunt u op de website lezen bij menukeuze
werkgroepen.
In enkele straten willen enkele bewoners een andere maatregel dan de voorgestelde. Om hen die wens te laten
onderzoeken en toelichten geeft het college van B&W hen die kans ook. Zoals het er nu uitziet zullen de maatregelen dan ergens in juni hun uitvoering krijgen. De zones zullen worden ingericht en de bewoners zullen
allemaal worden aangeschreven met uitleg hoe ze een ontheffing kunnen aanvragen, wat de kosten zijn enz.
Dan zal meer dan 2 ½ jaar na de eerste bespreking hopelijk een einde aan de overlast komen.
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Ook in Venlo-Zuid gaat de Wijkbus rijden!
Stichting Uw Wijkbus heeft de toezeggingen voor subsidies ontvangen en kan nu een 2e bus aanschaffen in
samenwerking met het Nationaal Ouderenfondsen en het bestaande rijgebied uitbreiden mét Venlo-Zuid.
De bus is bedoeld voor (oudere) inwoners die minder mobiel zijn -zowel fysiek als sociaal- maar wel in staat zijn
zelf in de bus te stappen. Op een makkelijke manier te reserveren, tegen een lage vergoeding en van deur naar
deur. Om alles goed te laten verlopen is het nodig dat de bus wordt bemand door vrijwilligers.
Wij zoeken chauffeurs/chauffeuses en gastdames en gastheren die de reizigers begeleiden en helpen bij
in-en uitstappen en enkele taken vervullen in de bus.
Verder hebben wij planners nodig die, van thuis uit, de ritaanvragen ontvangen en inplannen. Dus, denkt u dat u
ons belangeloos kunt ondersteunen of wat meer informatie wilt, neem dan contact op met: Miel Lommen, tel. 06
51783276 of via email miel.lommen@gmail.com
De datum voor de inzet van de bus in Venlo-Zuid wordt vastgesteld zodra bekend is wanneer de nieuwe bus
wordt geleverd. Wij houden u op de hoogte.

EIEREN ZOUDEN TOCH GELUK BRENGEN !?
Nou, vergeet het maar! Hoe haalt iemand het zich in het hoofd(je) om thuis, of mogelijk in de winkel zelfs,
zodat ma en pa niet ontdekken dat er een paar eieren uit het eierrek verdwenen zijn, eieren te halen om daarmee dingen te gaan doen die e c h t n i e t kunnen.
Nou ja, het kan dus wel. Lekker tegen de ruiten gooien en dan hard wegrennen, maar niet hard genoeg. Het
persoontje wist niet dat ‘Fanny Blankers-Koen’ (FBK), een zeer goede atlete in de vorige eeuw en overleden
in 2004, inmiddels een opvolgster gekregen had. Direct nadat de ruit met deze kostbare substantie in aanraking kwam (zelfs twee keer), schoot FBK als een speer uit de boog omhoog uit haar stoel. Direct de deur uit
en nog wel op kousenvoeten, zonder warme jas aan of sjaal om en zonder huissleutel. Wat denkt het meneertje eigenlijk wel!
Na hem tot staan te hebben gebracht kreeg hij een zee van vragen op zich afgevuurd. Op geen enkele fatsoenlijke vraag wist hij een fatsoenlijk antwoord. Zou het slecht op school gegaan zijn die dag? Hebben
vriendjes hem geplaagd? Vindt hij mij niet aardig, of juist wel, omdat eieren toch geluk schijnen te brengen?
Tenslotte is het over enige tijd Pasen en is dit een ‘stille’ wenk om mij te laten weten hoe aardig hij mij wél
vindt. Een andere mogelijkheid zou ook nog kunnen zijn dat de jaarlijkse actie ‘Een Heitje Voor Een Karweitje’
hem op dit idee heeft gebracht en er nu reeds een ware ondernemingsgeest in hem schuilt. Dan kan ik hem
eerstdaags verwachten waarbij hij dan zonder blikken of blozen zou kunnen vragen: “Mag ik misschien uw
vensters schoonmaken voor de actie ‘Een Heitje Voor Een Karweitje’?”
Zie wel, alleen al in deze zin komt twee keer het woord ‘ei’ voor! Dat zal het hele eieren eten zijn!
MaXi
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
bewonersnetwerkvenlozuid.nl

Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.

Redactie
Jack Driessen
Ted Merkus
Roger Spitz
Mieke Theunissen
Rena Wilske

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
Vergade
ringen B
• Reiniging
Fotografie
NVZ in 20
• Onderhoud straten en wegen
De volge
1
7
Jack Driessen
nde open
bare verg
• Straatverlichting
woensda
aderinge
g 6 septe
n zijn
mber en
• Honden(poep) overlast
Steeds o
Fotobewerking
13 dece
m 19:00 u
m
ber.
ur in het H
• Ongediertebestrijding
pilaar, Re
Mieke
Theunissen
vdW, de Z
igerstraa
uidt 2, tenzij
• Leefmilieuzaken
op de age
anders ve
nda.
rmeld
• Heroïnespuiten
Redactieadres
• Gladheidbestrijding
Anne Frankstraat 33,
• Rioolverstopping
5912 HC Venlo
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
Telefoon 077-354 07 45
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
E-mail:
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur

redactievenlozuid@hotmail.com
Realisatie
Drukkerij Vijgenboom

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?

De volgende uitgave verschijnt
begin juli 2017.
Inzenden van kopij voor dat
nummer vóór 10 juni
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
Op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u bij de Zuidpilaar een gesprek
hebben met de wijkagent of de opbouwwerker van Wel.kom of iemand van de
gemeente of stichting Woonwenz over vragen, klachten of anderszins.

